
 1

  

  

  

בעל מסחר בנגזרים על ידי 

   בחברה שליטה 

  ד"עו, רפאלי רות

  

  

  

  



 2

  תוכן העניינים
  
  3.........................................................................................................................................מבוא. 1

  3....................................................................................................................נסייםנגזרים פינ. 2
  4...........................................................................ים העיקריים המטופלים בהסכמי נגזר הסיכונים2.1
  4....................................................................................................................... סוגי נגזרים2.2

  Forward\Future)(......................................................................................4 החוזה העתידי 2.2.1
  Option(..........................................................................................................5( האופציה 2.2.2
  Swap(....................................................................................6( עסקת החלף תזרים מזומנים 2.2.3

  6...................................................................... ההבדלים בין המסחר בנכס הבסיס למסחר בנגזרים2.3
  7............................................................................................................................ מינוף2.3.1
  7................................................................................................................... מכירה בחסר2.3.2
  7................................................................................................................נזילות\ סחירות2.3.3

  8.......................................................................ת ובעלי שליטה בחברהבעלי מניו, האסיפה הכללית. 3
  9...........................................................השימוש בנגזרים על ידי בעלי שליטה בראי הממשל התאגידי. 4

  Perry-Mylan..........................................................................................................9עניין   4.1
  12.......................................מצעות נגזרים על ידי בעלי שליטהאסטרטגיות להשקעה ולגידור סיכונים בא. 5

  12............................................................................................................................ הקדמה5.1
  13................................... וואריאציות אחרותPutקניית אופציית מכר , Put-Protectiveאסטרטגיית  5.1.1
  16..................................................................... ווריאציות שלהCall אסטרטגיות קניית אופציית 5.1.2
  Bull Spread...................................................................................17 –אסטרטגיית צילינדר  5.1.3
  18......................................................................או לא מדורג) Split( מכירת חוזה עתידי מדורג 5.1.4

  19....................................................................................................................ניתוח תיאורטי. 6
  19................................................................................................ זכות ההצבעה והזיקה לחברה6.1
  21.............................................................................................................. בעיית נציג חמורה6.2
  23................................................................... היחסים בין בעל השליטה והצד השני לחוזה הנגזרים6.3

  24....................................................................................................................כלים משפטיים. 7
  24............................................................................................... כלים משפטיים מדיני החברות7.1

  24.......................................................................................... חובת ההגינות של בעל השליטה7.1.1
  26......................................................................... הזכות לערוך הסכמים עם בעלי מניות אחרים7.1.2
  26........................................................................................... הזכות לסעד במקרה של קיפוח7.1.3

  27..........................................................................................משפטיים מדיני ניירות ערך  כלים 7.2
  27.................................................................................................................. חובת הדיווח7.2.1
  29.......................................................................................................... שימוש במידע פנים7.2.2
  31................................................................................................. תרמית ומניפולציה במניות7.2.3

  33 ................................................................................................................הצעות למנגנוני הגנה .8
  33....................................................................................................................השיטה הכלכלית 8.1
  33 ...........................................................................................................................שיטת הוטו 8.2

  34...............................................................................................................................סיכום. 8

  



 3

  ואמב. 1
השווקים ,  קל ומהירוכדרך להשגת הפסד או רווח" ספקולטיבי"ו כעל אף שהמסחר בנגזרים נתפס אצל רובנ

. נכסיםעים משינויים במחירי סחורות או הללו נוצרו בראש ובראשונה מתוך הצורך להקטין סיכונים הנוב

 בתמורה ניה מעבר לסף מסויםפני ירידה בערך הממנגזרים יכול בעל מניות להגן על עצמו  באמצעות ,לדוגמה

  .  מצידולתשלום פרמיה

הוא בעייתי משום  ,בעלי שליטה בחברהעל ידי בעלי אותה מניה שהם גם , של מניית חברהבנגזרים  מסחר

הללו המסחר המורכבות של הטכניקות .  על המניה ניתוק כוח ההצבעה מהבעלות הכלכליתשהוא עלול לאפשר

האתגר אינו רק אקדמי אלא אתגר להתמודדות עם התופעה . בים אתגר למערכתעקרונות פיננסיים מציבליווי 

יבית לגבי מגוון המערכת השיפוטית שנדרשת לפתח מדיניות שיפוטית שתהא אפקט ומצד הרגולטור

אינן כפופות רך עסקאות בנגזרים תחת רוב משטרי ניירות הע, בנוסף. השונות בנגזריםטכניקות האפשרויות וה

  .  גילוילחובתאפילו 

 בעשור  שעוברת הטכנולוגיה הפיננסית בנפחה ובחדשנותה וגדלה לאור הגידול המשמעותיהולכתאף התופעה 

 הצמיחה המהירה של קרנות הגידור ת עסקה נמוכות ובשליוו עלבשלגם הגידול העצום הזה מדורבן . האחרון

 וטכניקות גידור "קניית קולות" קותמתוחכמים ומומחים לניצול טכני, הובילה גם לעלייה בסוכנים נמרציםש

כלפי כל אינו מהווה איום רק כלפי חברות בודדות אלא ל הניצול לרעה של התופעה הוא ברור ופוטנציא. אחרות

  . שוק הממשל התאגידי

לא , במסגרת עבודה זו.  בחברה שליטהי בעל על ידיהשימוש בנגזרי מניית החברההשלכות  בעבודה זו נבחן את

 על י הבסיס שלהם הם מניות המוחזקותנגזרים שנכס אלא רק לזרי אשראי או לנגזרים על מטבעותנתייחס לנג

  .  בחברהידי בעלי שליטה

, לשם הורדת סיכונים או לצורך ספקולציה - נגזרים ככל אדם אחר ב במסחר עשויים להשתתףשליטה הי בעל

 כאשר, לדוגמהאפשרי צד בעל השליטה מנגזרים מסחר בשל הלרעה  ניצול. להשגת רווחים מתנודתיות השוק

כאשר יש  אושבידו מאשר מהמניה שבבעלותו ח מהנגזרים הפיק יותר רוו שיש בידו מאפשר לו למידע פנים

  . צור לעצמו רווחים מהנגזרים שרכש לייכולת להשפיע על מחיר המניה על מנתבידו את ה

  ? שליטה בחברה הבעל  על ידי י המניהבנגזר" לגיטימי"  מסחר, בכלל,נרשההאם  - היא שאלת השאלות

במסגרת .  התאגידי התקיןפוגע בממשל, באמצעות הנגזריםידור סיכונים גשם שכן אפילו שימוש לגיטימי ל

 יוצר הממשלכך . מכוחה של המניה לזכויות ההצבעה הערך הכלכלי מוצמד ,הממשל התאגידי התקיןעקרונות 

ותמריץ שלילי מצד בעל השליטה להחלטות נבונות ואחראיות יובי חתמריץ התאגידי מנגנון אפקטיבי ליצירת 

 קניית התמריץ השלילי על ידיחסימת .  מצדולקיחת סיכונים מיותריםלו חסרות אחריות א, להחלטות שגויות

 אףבחברה למנוע מבעל השליטה ייתכן כי נכון יהיה  ,כןעל . בקרת הממשל התאגידי התקיןהגנה מנטרלת את 

   .במניותיויכון סגידור הלמשל לצורך בנגזרים  טימייםלגימושים שי

.  בחברה בעלי שליטהיד בנגזרים ואת השלכות נקיטתן על י את האסטרטגיות השונות למסחרבעבודה זו נסקור

ים במשפט יבכלים המשפטיים הרלוונטשלכות התאורטיות על מנגנון הממשל התאגידי ולאחר מכן נדון בה

  . חומרת התופעהלהפחתתנסכם בהצעות  . ופעה התלהתמודדות עםהישראלי 

   נגזרים פיננסיים. 2
נכס ) - מאו נגזרים( חוזים המבוססים הם) OTC) Over The Counter בבורסה או בין אם נסחרים, הנגזרים

, )Forwards\Futures (תידייםע ם חוזי–מתחלקים לשלושה סוגים  ים פיננסייםנגזר .)Underlying(בסיס 

  . )Swaps ( תזרים מזומנים ֶהחלףקאות ועסאופציות
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קפה , תירס, חיטה(סחורות שונות נכסים מוחשיים כגון   נגזרים כוללתרשימת נכסי הבסיס עליהם ניתן למצוא

אגרות חוב ומניות ואף על ,  גם על מטבעותנגזרים ניתן למצוא. )'כסף וכד, זהב, כגון נפט(מחצבים  ו)'וכד

 קשור יםזרשווי הנג. שיעורי ריבית ושערי חליפין, מדדי אגרות חוב,  מניותמדדידברים פחות מוחשיים כגון 

  .  קשור באופן משמעותי בכוחות השוק כאשר שווי נכס הבסיסאופן משמעותי למצב נכס הבסיס שלהםב

או קורא את אחד הצדדים לקנות  )Physical Settlement(הסדר פיסי חוזה נגזרים ב . נוצר על ידי חוזהיםנגזר

 יכול לקרוא את אחד הצדדים לקנות או למכור רק את חוזה הנגזרים, לופיןלח. ממש את נכס הבסיסור כלמ

 זה מדובר במוצר במקרה. עצמושל הבעלות בנכס הבסיס מבלי להעביר את נכס הבסיס  הכלכלי שווה הערך

  ). Cash Settlement (טיסינת

  יםהסיכונים העיקריים המטופלים בהסכמי נגזר 2.1
סיכון שוק וסיכון אשראי מתקיימים  . סיכון שוק וסיכון אשראי: יכונים סוגי ס2 - בעיקר ברים מטפליםהנגז

 יום על חשבון 30 ומצפה לתשלום תוך אמריקאי ליבואן  סחורהישראלי מוכריצואן , לדוגמה. בו זמניתבשוק 

במקרה . דולר ביחס לשקל שער הירד, כחודש לאחר כריתת העסקה, כי במועד קבלת התקבולייתכן . העסקה

במועד הוא החשיפה לאפשרות שהישראלי של היצואן אשראי הון סיכ.  לקח סיכון שוקזה היצואן הישראלי

   . חדלות פירעון בהתחייבות התשלום שלו בשל היבואן האמריקאילא יעמודהתשלום 

בתעריף של פריט נתון ו  שינויים במחיר אתנועות שוק הן. רות של תנועות שוקסיכון שוק הוא חשיפה לאפש

בנק שנותן הלוואה בשיעור ריבית קבוע אך מחזיק את , בדומה לדוגמת היצואן הישראלי. שישלח בעתיד

  . מסתכן בכך ששיעור הריבית ישתנה בתוך זמן חיי ההלוואה, המקורות שלו בשיעור ריבית צף

ד אחד לקבל ולאחר להיפטר מהסיכון  לציםסיכון שוק מאפשרנגזרים ל. ון השוק מעורר את יצירת הנגזריםסיכ

  .  המצוי בתנועה במשך תקופת זמן מסוימתנכס הבסיסבמחיר 

, ת בשווקים הפיננסייםכמו במקרה של מפול, במקרים מסוימים,  שוקלמרות שסיכון אשראי הוא נפרד מסיכון

כספים  שהם לוו ב משום"התמוטטו מספר בנקים בארה 1990 - ב. ה עם סיכון השוקאשראי יש קורלצילסיכון 

סיכון השוק התממש , עם עליית הריבית בשוק, כלומר. בריבית קבועה אך הלוו כספים ללקוחות בריבית צפה

    . לסיכון אשראיוגרם 

    נגזריםסוגי 2.2

  )(Forward\Futureהחוזה העתידי  2.2.1
 וקבלתו י מוכר החוזה על יד הוא הסכם התחייבות למסירה עתידית של נכס או סחורה מסוימים,חוזה עתידי

על החוזה העתידי בדומה . לם במועד מסירת הנכס או הסחורההמשו, במחיר הנקוב בחוזהעל ידי רוכש החוזה 

  . 1מחירמקום המסירה וה, ועד להעברת הבעלותמה, כמות, לפרט את תאור הנכס חוזה אחרלכל 

דרשים משני הצדדים על מנת להבטיח בזמן חתימת החוזה בין שני הצדדים אין כל תשלום פרט לביטחונות הנ

  . י הקבוע בחוזה"העברת הנכס ומועד התשלום עבורו נעשים עפ. את עמידתם בתנאי החוזה

שימוש . Hedging(2(השימוש האחד הוא לצורך גידור הסיכון . עתידייםהבחוזים נעשים שני שימושים עיקריים 

צמו מפני חשיפה מסוכנת לתנודות במחיר נכס זה מקביל לרכישת ביטוח בעזרתו יכול המשתמש להגן על ע

תוצרת אשר את נדמה יצרן ישראלי . על מנת להמחיש את השימוש בחוזים עתידיים לגידור הסיכון. כלשהו

                                                
  )אלדור: להלן (21, )2006(מהדורה שביעית , ף"אופציות וחוזים עתידיים שוק מעו, אלדור' ר 1
-ששון: להלן (31, )2001(מהדורה שלישית , ירים עתידיים ופיננסיים בישראלמכש, אופציות וחוזים עתידיים, בן אסייג' י, ששון' ר 2

  )אסייג
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הוצאותיו השנתיות של היצרן , לעומת זאת. $10M -הכנסותיו של היצרן מסתכמות ב. המפעל שלו הוא מייצא

כי תזרים המזומנים הנכנס והיוצא מתבצע בסוף , לצורך פשטות, חנני.  ₪35M -הן שקליות ומסתכמות ב

רווח של ברור לכל כי יצרן זה חשוף במידה מסוכנת לשינויים בשער החליפין עד כדי מעבר ממצב . השנה

  . להפסד ולהיפך

אחד הפתרונות העומדים בפני היצרן הוא יצירת חוזה עתידי שבו יבטיח את מכירת הדולרים הצפויים 

נניח כי הצליח היצרן למכור בחוזה עתידי . במחיר כזה שיאפשר להבטיח רווחיות לפעילות החברה, סהכהכנ

(Forward) פירוש הדבר הוא מכירה מובטחת . לדולר ₪ 3.7 את הדולרים שהוא עתיד לקבל במחיר נקוב של

  .  ₪37M -כשיתקבלו בתמורה ל $10M  של

חסימת האפשרות להפסד על ידי קיבוע הרווח , דהיינו, י הכיווניםגידור הסיכון באמצעות חוזה עתידי פועל לשנ

  .  באה גם על חשבון האפשרות להרוויח יותר במקרה שבו שער החליפין עולה בצורה חדה

נקודת האיזון . לדולר ₪ 3.7רווח היצרן נובעת מכך שניתן היה לבצע את החוזה במחיר הנקוב של הבטחת 

חברות וגופים . בכל מחיר נמוך ממחיר זה מובטח ליצרן הפסד בטוח. לדולר ₪ 3.5לצורך העניין היא מחיר של 

אינם מעוניינים בחשיפה הנובעת משינויי מחירים כי רווחיותם תלויה בעלויות  ,בניגוד לספקולנטים, יצרניים

יצור בפועל הוצאות חומרי הגלם וה, אולם. ייצור והכנסות אשר מחושבות על בסיס מחיר נתון למועד מסוים

  . אינן מקבילות למועד הפדיון מהמכירות כך שישנה חשיפה לשינוי במחיר חומרי הגלם או שערי המטבעות

אם בבעלותנו נכס אשר עלותו נקבעה אך מחיר . נטרול הסיכונים נעשה בעיקרון על ידי כניסה לפוזיציה מנוגדת

  . די להבטיח את מחיר המכירהכ, נמכור חוזה למסירה עתידית של הנכס, המכירה שלו עדיין לא נקבע

  . כדי להבטיח את מחיר הקניה, נרכוש חוזה עתידי, אם התחייבנו לרכוש נכס ועדיין לא נקבע מחירו

אך , למעשה את המחיר הידוע ובכך מסלק את הסיכון להפסד" נועל"טרול סיכונים באמצעות חוזים עתידיים נ

  . הנות מרווחים נוספים אפשרייםיבו בזמן לא מאפשר ל

בבסיס ההשקעה . 3"ספקולציה "–ו  בכינוישימוש הנודע גם, כהשקעהשימוש נפוץ נוסף בחוזה עתידי הוא 

ליצור על ידי השימוש בחוזה העתידי מצב שבו למשקיע מונחת ההנחה כי צפוי שינוי במחיר הנכס ולכן כדאי 

משקיע מסוים צופה עליה . לדולר ₪ 3.5נניח לצורך הדוגמה כי שער החליפין הנוכחי הוא . ירוויח מהשינויהוא 

משקיע כזה יוכל להביא לידי ביטוי . לדולר בתקופה הקרובה ₪ 3.9חדה בשער החליפין של הדולר לשיעור של 

 ₪ 3.7 תמורת $100Kאת הערכתו מבלי לרכוש דולרים היום אלא על ידי ביצוע חוזה עתידי שבו יתחייב לרכוש 

שהרי במקרה כזה המשקיע , מתוארים אינם תלויים בגובה ההשקעההרווח או ההפסד ה, במקרה זה. לדולר

 המשקיע אינו מסכן רק את יש לזכור כי, עם זאת. אלא רק את הביטחון הנדרש $100Kאינו חייב לשלם 

  . $100K ברווח או בהפסד על ההשקעה של" משתתף"הביטחונות להם הוא נדרש אלא הוא 

  )Option(האופציה  2.2.2
כמות ) או למכור( לקנות ,ללא התחייבות,  זכותהאופציההמקנה לרוכש , זה בין שני צדדיםאופציה היא חו

  . במחיר קבוע מראש, קבועה של נכס בסיס מסוים למשך תקופת זמן מוגדרת

. ס הבסיס במחיר המימוש עד למועד הפקיעהכמקנה לרוכש האופציה זכות לקנות את נ, Call אופציית רכש

  .  למועד הפקיעהדה לרוכש האופציה זכות למכור את נכס הבסיס במחיר המימוש עמקנ, Put אופציית מכר

משלם לכותב ה רוכש האופציה הואבעסקה הצד האחד : בכל עסקה באופציה ניתן לזהות שני צדדים לחוזה

מכותב האופציה את נכס ) או למכור( רוכש האופציה זכות לקנות מקבלתמורת הפרמיה . האופציה פרמיה
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 האופציה )או כותב(מוכר הצד השני בעסקה הוא . מחיר המימוש עד תאריך פקיעת האופציההבסיס ב

מועד פקיעת לי דרישה במחיר המימוש עד "לרוכש האופציה את נכס הבסיס עפ) או לקנות(המתחייב לספק 

 . האופציה

 Callל אופציית הרווח הפוטנציאלי של בעל האופציות וההפסד הפוטנציאלי של כותב האופציות הם במקרה ש

 -  אינו יכול לרדת מתחת לבסיסהההפסד שלו הוא מוגבל כי ערך נכס Put   אופצייתבמקרה של. בלתי מוגבלים

 תמיד רק הםמצד שני ההפסד הפוטנציאלי של מחזיק האופציות והרווח הפוטנציאלי של כותב האופציות  . 0

 לגבי אולם,  כמו גם אופציות אקזוטיותהללוהאופציות הבסיסיות  ם ווריאציות שלישנם גם סוגי. הפרמיה

   . את הדיון במסגרת עבודה זואופציות אלה לא נרחיב

זהות  ;זהות כותב האופציה: 4נמנה להלן רשימת מרכיבים חיוניים אותם יכלול בדרך כלל חוזה האופציה 

 Notional ;ההמניה שעליה נכתבת האופצי, במקרה של אופציה על מניה – נכס הבסיס ;מחזיק האופציה

Amount  -קניה\לרכישהאופציה  ; מספר המניות אליהן מתייחס החוזה– Call/Put ; אופציה  –סוג האופציה

מעניקה זכות זו במשך  אמריקנית ואילו אופציה למכור רק בתאריך מסוים\מעניקה את הזכות לקנותאירופית 

דרש לשם ביצוע פעולת המימוש והנקוב  התשלום הנ– מימושהמחיר  ;ב באופציהכל התקופה עד לתאריך הנקו

 התמורה אותה – פרמיה ;לא ניתן לממש את האופציהשלאחריו תאריך ה – תאריך פקיעת האופציה  ;באופציה

   ). Settlement Method) Physical\Cash ;מקבל כותב האופציה מהקונה בעד זכות המימוש

  )Swap (ת החלף תזרים מזומניםסקע 2.2.3

Swap פי נוסחה - על, צדדי להחלפת זרמי מזומנים בכמה תאריכים עתידיים שונים-דו) התחייבות( הוא הסכם

 מתבצעות בין שני צדדים ואינן נסחרות בשווקים עסקאות החלפת תזרים תשלומים עתידיים. קבועה

העסקאות מבוצעות בין לקוח לבנק או בין לקוח ללקוח כשהבנק מתווך בין הצדדים ומוודא את . מסודרים

 הם Swaps - סוגי הנכסים עליהם מתבצעות עסקאות ה .עסקההכולת הצדדים לעמוד בהתחייבות לביצוע י

  . 5וגי הצמדה למדדים שוניםסאו , סוגי מטבעות, ות החלפה בין ריביותעסקא

, אחר והוצאות במטבע מסויםעסקאות החלפה בין מטבעות מאפשרות לחברות בעלות תזרים הכנסות במטבע 

הן דולריות ' הוצאותיה העיקריות של חברה ישראלית אנדמה כי . ם הנובעים מתנודות מטבעלנטרל סיכוני

הן ומורכבות מיבוא חומרי גלם בעוד מכירות החברה מתבססות על השוק המקומי ועל כן עיקר הכנסותיה 

 כרגע נסתכל. לעומת השקל אשר יקטין את רווחיהחברה זו חשופה לסיכון של פיחות בשער הדולר . בשקלים

ה  אך עיקר הכנסותי, אשר נקבע בשקליםים שכר לעובדרוב הוצאותיה הן בצורת תשלום', ברה ישראלית בעל ח

  . חברה זו חוששת מירידה בשער החליפין של הדולר, נקבע בדולריםמיצוא 

לתקופה ארוכה בניהן שתי החברות הללו לתכנן מראש החלפה של תזרים ההכנסות תוכלנה במקרה זה 

   .  על מנת לנטרל את הסיכונים שלהן באופן הדדים רביםבמועדי

  . במסגרת עבודה זו לא נדון בחוזים להחלפה של זרמי מזומנים

  ההבדלים בין המסחר בנכס הבסיס למסחר בנגזרים 2.3 
 מו למסחר בנכס הבסיס עציםהמסחר בנגזרבין מספר הבדלים מהותיים  עמוד עלנ, במסגרת פרק זה

  . בנכס בסיס מסוג מניה נעסוק הללועל מנת לבחון את ההבדלים. נוהרלוונטיים לעניינ

                                                
 Norman M. Feder "Deconstructing Over-The-Counter Derivatives" Col. L. Rev. 678 (2002) 4 

 109שם אלדור   5
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  מינוף 2.3.1
ו ביחס למסחר בנכס הבסיס בשהגבוהה  מינוףה יכולת בקרב משקיעים בשל תחום הנגזרים מעורר יתר עניין

מסחר . 6להגדיל משמעותית את הרווח הפוטנציאלי על השקעהיכולים המשקיעים  מינוףהבאמצעות . עצמו

כן   אינם חייבים להפקיד את מלוא הערך של הפוזיציות שלהם ויכולים עלהמשקיעים כי משמעו גם, נףממו

 מחירהמלוא לרכוש מניה עלינו לשלם את ל מנת ע. להחזיק פוזיציות בשווי גבוה בהרבה מהסכום בחשבונם

 פרמיה זו היא. בלבד פרמיההאנו מחויבים בתשלום ,  אופציה על המניהכאשר אנו רוכשים, לעומת זאת. מראש

לצורך ביטחון פיקדון אנו נדרשים להפקיד  , רכישת חוזה עתידיבמקרה של גם. נמוכה יחסית לערך המניה

  .  כעשרה עד עשרים אחוזים מערך הנכסרקששיעורו 

אם , כך לדוגמה. התשואה תהא על סכום זהאזי .  ' אברכישת מניות חברה 100$ השקענו נניח כי, לשם הדגמה

כפיקדון מאת הדולרים אם נשקיע את , לעומת זאת. 5$ נרוויח או נפסיד , לדוגמה5% - בתעלה או ה תרדהמני

 בערך הנכס 5% של ירידה, 1000$  בחוזים בהיקף שלנוכל לסחור למעשה, 'מניית חברה אבחוזה עתידי על 

 בתמורה ',רה אית חבגם במקרה אופציה על מני. ההשקעה מ50% שהם 50$במקרה זה משמעותה הפסד של 

ערך נכס הבסיס שמחירו גבוה בקבל המחזיק זכות להשתתף ברווח הנובע משינוי  י,לפרמיה נמוכה יחסית

  . בהרבה מהפרמיה

המינוף המתאפשר , מחזיק גם בתיק נגזרים של מניות החברה' במקרה של בו בעל השליטה בחברה א, לעניינינו

ניתוק בין לדבר זה יכול לגרום . מערך החזקותיו בחברהלהרוויח או להפסיד יותר לו באופציות מאפשר 

דבר זה קורה . האינטרסים האישיים של בעל המניה לבין האינטרסים של החברה ובעלי המניות האחרים

גדול יותר מההפסד הנגרם מהחזקת המניה כאשר ערך המניה יורד שברשותו לדוגמה כאשר הרווח מהאופציות 

מהאמור לעיל . מניה עולה וההפסד מהאופציה גדול יותר מהרווח על המניות כאשר ערך ה,או במקרה ההפוך

שיקולי הרווח וההפסד יות מתנתקים או אפילו מנוגדים לנובע כי שיקולי הרווח וההפסד של בעל המנ

  . הקלאסיים של בעל מניה

  מכירה בחסר 2.3.2

נכס הבסיס ודי בהפקדת ביטחון מתאים אין צורך להחזיק פיסית ב). Short(במסגרת נגזרים ניתן למכור בחסר 

האפשרות למכור בחסר מרחיבה את אפשרויות המסחר על אלה המקובלות . למילוי התחייבות המכירה

במסחר בנכס . צבים אחרים של השוקבמקרה של מניות רגילות ומספקת הזדמנות להרוויח גם בשוק יורד ובמ

  .  מניה קשה בדרך כלל למכור בחסר מסוגבסיס

למעשה ניתן לראות את . ה בחסר יש אלמנט נוסף מעבר לאלמנט הכלכלי של רווח אפשרי בשוק יורדלמכיר

. ות ניתן לעשות גם שימוש בכוח ההצבעה שלהןמניווים לעת , לעניינינו. המכירה בחסר כסוג של הלוואת מניות

 בכוח ההצבעה של לאינטרס המלווה אזי ניתן לראות את השימושבהכרח זהה מכיוון שאינטרס הלווה לא 

  . כשימוש לא הוגן) שימוש בעקיפין בטכניקות שנדון בהן להלן (הללו על ידי הלווהמניות ה

  נזילות\סחירות 2.3.3
מניות כמות האין אפשרות לקנות או למכור יותר מש ת על ידי חברה מוגבלת וידועה כךכמות המניות המונפקו

ה מוגבלת והיא למעשה אינסופית כאשר בפועל אין קשר אינ, לעומת זאת, כמות הנגזרים. הרשומות למסחר

  . בין כמות המניות להיקף המסחר בנגזרים
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 המינוף הקיים בכלים .בעקיפין באמצעות כלי הנגזרים קולות קנייתמתאפשרת המשך נדגים מצבים בהם ב

  .ברהעה לגבי החיכרצומה ומע שבהם כמות זכויות ההצבעה שנרכשו היאהללו מאפשר להגיע למצבים 

  בעלי מניות ובעלי שליטה בחברה, האסיפה הכללית. 3

  . בהםאופן יחסי לבעלות באפשרות לבעלי מניותיה לשלוט בהזכויות ההצבעה בחברה מ

לאחרונה . 7 מפגשם של בעלי המניות בחברה וביטוי לדמוקרטיה בחברההיא מקוםאסיפה הכללית ההצבעה ב

  . 8מפקחת על הדירקטוריון וההנהלה בחברהניכרת מגמת חיזוק כוחה של האסיפה הכללית כ

הגדלת :  כוללותאלה. סמכויות האסיפה הכללית הן נרחבות וכוללות מספר סמכויות עליהן לא ניתן להתנות

מינוי , 11אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית, 10מיזוג, 9ההון הרשום והפחתתו

 ושינויים בתקנון 13תנאי העסקתו והפסקת העסקתו, בקרמינוי רואה חשבון מ, 12דירקטורים חיצוניים

נושאים , 15מינוי דירקטורים באסיפה השנתית: סמכויות שברשות של האסיפה הכללית כוללות. 14החברה

האסיפה הכללית . 17 והפעלת סמכויות הדירקטוריון16שנקבע כי ההחלטות לגביהם יתקבלו באסיפה הכללית

ת דשיורית וליטול במצבים מסוימים את סמכויות הדירקטוריון או יכולה להפעיל גם את סמכותה השיורי

בעל מניות בחברה ציבורית להצביע לגבי רשאי , בשל חשיבות ההצבעה. 18ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר

  . 19שורה של נושאים שנקבעו בחוק גם באמצעות כתב הצבעה

מבחן איכותי לשליטה בחברה יכול להיקבע   .21 וכך גם הפסיקה20החוק קובע מבחן מהותי לקיומה של שליטה

אולם קיימת בעיה לקבוע מהו בדיוק השיעור הכמותי של החזקת זכויות . על סמך החזקתן של זכויות ההצבעה

אחוז מסוים של כוח הצבעה המספיק כדי להקנות שליטה בנסיבות . ההצבעה הנחוץ כדי להשיג שליטה

 -בעלות על למעלה מ. 22 יהיה מספיק כדי לשלוט בנסיבות אחרותלא, מסוימות או לצורך עניינים מסוימים

 מקולות ההצבעה באסיפת בעלי המניות בדרך כלל תספיק על מנת 50% -  מהון המניות המבטיחה מעל ל50%

                                                
 )גרוס: להלן (133) 2000(תאגידים , חוק החברות החדש, גרוס' י 7
   18, 13) ה"תשנ(עיוני משפט יט " על מהותה ל החברה המסחרית"סגל -חביב' א 8

 -ו) ב(272 סעיפים ;בעניין שוויון זכויות ההצבעה בחברות בורסאיות )ע"חוק ני: להלן (1968-ח"תשכ, ב לחוק ניירות ערך46ראה גם סעיף 
 לחוק החברות בעניין 273 סעיף ;יפה הכללית בנושאים הקשורים לתנאי כהונה של דירקטורים לחוק החברות לעניין הצורך באישור האס273

הגבלות בעניין ניגוד (לחוק החברות ותקנות ניירות ערך ) 4(270 סעיף ;הצורך באישור האסיפה הכללית לעסקאות של נושאי משרה בחברה
עניין הצורך באישור מיוחד של האסיפה הכללית והליכים מיוחדים בעסקאות ל 1994-ד"התשנ, )עניינים בין חברה רשומה לבין בעל שליטה בה

 לעניין הצורך 1992-ב"התשנ, )הקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור( תקנות ניירות ערך ;עם בעלי שליטה על פי התקנות
 ;חובת מנהל קרן נאמנות להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות חוק השקעות משותפות בנאמנות לעניין ;י בעל מניות"באישור הקצאות פרטיות ע

 לחוק החברות המאפשרים הצבעה באמצעות כתב 88, 87 סעיפים ;ע לגבי חובת הנאמן על איגרות חוב בחברה ציבורית"לחוק ני) ד(ח35סעיף 
 . הצבעה

  לחוק החברות 287, 286סעיפים  9
  לחוק החברות ) א(320כאמור בסעיף  10
  לחוק החברות268-275, 255פים על פי סעי 11
  לחוק החברות 239על פי האמור בסעיף  12
  לחוק החברות 154-167סעיפים  13
  לחוק החברות 20 על פי האמור בסעיף 14
  לחוק החברות 59סעיף  15
 לחוק החברות ) ב(58סעיף  16
 לחוק החברות ) א(52בהתאם להוראות סעיף  17
  לחוק החברות 50סעיף  18
   לחוק החברות )א(87סעיף  19
  )כהן' צ: להלן (308) ו"תשס(' כרך א, בעלי מניות בחברה, כהן' צ 20
  97) 2(ד נו"פ, 'שר התקשורת ואח' מ נ"בע) סי. אן. אי. טי(חדשות ישראל  6352/01מ "עע 21
  42שם גנאל  22

  שליטה  , כמו כן. י או כשתהיה הצעת רכשיתכן כי לא יוכל לשלוט בחברה כשתתחולל מלחמת פרוקס,    בעל מניות השולט בחברה בימי רגיעה
 .אינה מספיקה כדי לקבל החלטות מהותיות,    המספיקה כדי לקבל החלטות רגילות בחברה
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מספיק , 23בחברות שבהן מפוזרות המניות בין מספר גדול של בעלי מניות, יחד עם זאת. להבטיח שליטה

הסיבה לכך היא כי בצד מימוש דמוקרטי של זכות . מניות בכדי לשלוט בחברהלהחזיק בכמות קטנה של 

אין תוצאות ההצבעה מבטאות את רצון רוב בעלי , בעיקר בחברות הציבוריות, במקרים רבים, 24ההצבעה

 לגבי ההחלטות המתקבלות באסיפה מסיבות שונות 25התופעה נובעת מאדישות בקרב בעלי המניות. המניות

 ין או היעדר ידע ומידע רלוונטיים אוחוסר עני ;26של הציבור רק להשקיע בחברה ולא לשלוטהרצון , כגון

הרוב הדרוש לקבלת . תקת את הציבור מהשליטה בחברהמנההחזקה של הציבור דרך משקיעים מוסדיים 

 המחזיקים , בדרך כלל,על כן, החלטות בחברה הוא בדרך כלל רוב המשתתפים והמצביעים בפועל באסיפה

ומר במהלך כל. מספר קטן של מניות הם אדישים ואינם מופיעים לאסיפה ובכך הם מאפשרים למיעוט לשלוטב

מספיק להחזיק בכמות , בה זכויות ההצבעה מפוזרות בין מספר רב של בעלי מניותהעניינים הרגיל בחברה 

לי המניות הקטנים  עשויים בע, בעת משבר בחברה,עם זאת. קטנה של קולות הצבעה על מנת לשלוט בחברה

י המניות השליטה של בעל. להגיע להצביע ואף להתאחד וליצור קבוצות שליטה חדשות, לצאת מאדישותם

 גרעין של מיעוט קולות ההצבעה מתחזקת ככל ששאר הקולות מפוזרים יותר בין בעלי מניות רבים שברשותם

  . 27מחזיקים בשליטה בחברהוכך יקשה על שאר בעלי המניות להתאחד כנגד בעלי מניות המיעוט ה

יחס של שליטה קיים כאשר יש בידי בעל המניות את הכוח להורות כיצד תנהג החברה וכאשר הוא קובע את 

כדי זאת  לנצל עלולים, בעלי מניות בעמדה של שליטה בחברה.  28פעולותיה ומדיניותה של החברה הנשלטת

ה או טובתם של בעלי המניות האחרים שאינם זכות ביתרונות שאינם מגיעים להם על חשבון טובת החברל

קיים ,  בחברה באמצעות פחות מרוב של קולות ההצבעהכשמחזיק בעל השליטה בשליטה. שולטים בחברה

פיתוי זה לא קיים . פיתוי גדול יותר לבעל השליטה לנצל את שליטתו כדי להועיל לעצמו על חשבון אחרים

וא אדיש לגבי השאלה אם הרווח יגיע אליו דרך החברה או יימשך בעל השליטה כי אז הכל המניות בידי כאשר 

  . על ידו קודם לכן

   הממשל התאגידי בראישליטה ידי בעלי השימוש בנגזרים על .4
נראה כי . בפרק זה נבחן את השפעת השימוש בנגזרים על התפקוד התקין של מנגנון קבלת ההחלטות בחברה

 המתואר בפירוט 29Perry-Mylanעניין . ההצבעה לזכויות הכלכליותבעזרת הנגזרים ניתן לנתק בין זכויות 

  .את ההשלכות של ניתוק זההיטב   ממחיש 4.1בפרק 

  Perry-Mylanעניין   4.1

 King -ו) Mylan: להלן (.Mylan Laboratories Inc:  הודיעו שתי חברות בתחום התרופות2004ביולי 

Pharmaceutical Inc.) להלן :(Kingה של חברת  על כוונתMylan לרכוש את חברת King4.1 - בתמורה ל 

billion $עסקה על כך ההאנליסטים והשוק היו סקפטיים ביותר לגבי . ין החברות במטרה ליצר סינרגיה ב

  .  מיד לאחר ההודעה לעיתונותMylanהעידה גם  הנפילה החדה במחיר המניה של 

                                                
   ומעלה מקולות ההצבעה או בעל סמכות 5%מי שמחזיק , בחברות הללו. פיזור של מניות בין מספר רב של בעלי מניות קיים בחברות נסחרות 23

  ע ודיווח לגבי עסקאות שלו   " על בעל עניין בחברה חלות עליו דרישות מיוחדות של דיווח בני;בחברה" בעל עניין"רה נחשב    למנות מנהל בחב
 .    עם החברה

  לחוק החברות84סעיף  24
   Rational Apathy', פרק ג ',בכרך , 1999-א"ת, מ"הפקות בע טק-בהוצאת אל, דיני חברות לאחר חוק החברות החדש, סגל-חביב' ראה א 25

  )סגל-חביב: להלן   (
  357) ד"תשמ(משפטים יג " הפיקוח על חלוקת זכויות ההצבעה בחברות"יה 'פרוקצ' א 26
 . מינימלי לאסיפה שהוא גבוה למדי) קוורום(ניתן למנוע את שליטתו של מיעוט קטן על הנעשה באסיפה אם קיימת דרישה למנין חוקי  27
 45שם גנאל  28

  29 High River Limited Partnership v. Mylan Laboratories Inc, Civ. Action No. 04-CV-2677   
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 התנגד לעסקה ,)Icahn: להלן (Carl Icahn ,פני עצמו ומשקיע ידוע בMylan -בעל המניות הגדול ביותר ב

  . בטענה כי אין פוטנציאל לסינרגיה בין החברות

. King מיליון מניות בחברת 7 -החזיקה כ) Perry: להלן (Perry Corporationחברת הגידור , באותה העת

השלמת . $ Million 28 - עמד על כPerry - המושלמת הייתה אמורה להניב לMylan-Kingהרווח שעסקת 

 מה שנראה בלתי סביר נוכח הנפילה במחיר המניה של Mylanהצריכה את אישור בעלי מניות , אולם, העסקה

Mylan לאחר ההכרזה והתנגדותו של בעל השליטה Ichanלעסקה  .  

 בנוסף להחזקותיה Mylan ממניות Perry 9.9%רכשה , על מנת לקדם את עסקת הרכישה בין שתי החברות

.  באמצעות עסקאות עם חברות ברוקריםMylan -גידרה את הפוזיציה שלה ביחס ל, אולם. Kingת בחבר

  . Mylan בגידור הייתה לנטרל כל סיכון כלכלי במניות של Perryמטרת 

למכור  מחברות ברוקרים בנוסף לחוזה עתידי Mylan קונה מניות Perry  חברת:מבנה העסקהנתאר להלן את 

 יש את הזכות למכור לחברת הברוקרים Perry -ל(ת הברוקרים במחיר הרכישה רה לחבראת המניות הללו בחז

  למכור לה את המניותPerry -את המניות במחיר של הרכישה וכן לחברת הברוקרים יש את הזכות לדרוש מ

 על מנת לגדר את',  עם צד גShort -ת הברוקרים לעסקת מכירה בנכנסת חבר, באותו זמן). במחיר הרכישה

  . אפשרות הנפילה במחיר המניה

 -אין באמת אינטרס כלכלי ב) Perryת הברוקרים או חבר(קאות הן כי לאף אחד מהצדדים תוצאות העס, עד כה

Mylan .Perry יכולה למכור בחזרה את מניותיה במחיר בו רכשה אותן כך שהיא מוגנת מפני נפילה בערך 

 - את המניה לה במחיר בו היא מכרה את המניקרים תקנהחברת הברו, אם הייתה עליה בערך המניה. המניה

Perry .הרווח הזה אמור להיות מקוזז אצלה  להרוויח מעליה במחיר המניה אבלחברת הברוקרים יכלה 

  . נפילה במחיר המניה מפני ה שהגן עליהמ'  לשלם בחזרה כמות מניות שהושאלה מצד גכתוצאה מהצורך שלה

חברת הברוקרים קבלה עמלה משמעותית בגין , י ביטלו את סיכון השוקלמרות שהצדדים באופן אפקטיב

 לא היה רק חוסר עניין כלכלי Perry - ל,באופן אפקטיבי.  ללא סיכון השוקPerry על ידי Mylanרכישת מניות 

 מחיר גבוה  King תשלם עבור עסקת Mylan - ככל ש,כך.  אלא היה לה עניין שלילי בחברהMylan,במניות של 

 ואין Mylan אדישה כלפי מחיר המניה של Perry ת היא כיהתוצאה הסופי.  תרוויח יותר Perry,תר ברכישהיו

 והופכת Mylan - מזכויות ההצבעה ב9.9% - בPerryמחזיקה , אולם, באותו זמן. לה שום עניין כלכלי במניה

  . לאחד מבעלי המניות המשפיעים בחברה

סקות בחובת העותרמית והפרה של הוראות בחוק ניירות ערך ות של  פותח בתביעה בעילIchanבעל השליטה 

סור הצבעה של הקולות המוכתמים בקניית  מבית המשפט לאמבקש Ichan.  הקולות הגילוי של תכנית קניית

  . או דילול של כוח ההצבעה של הקולות הלא מוכתמים\על בסיס תרמית וקולות אסורה 

 - כך שביחד הם שלטו בPerryם ובלתי ידועים שתפו פעולה גם כן עם  טענה התביעה כי צדדים אחרי,בנוסף

  . Mylan מקולות 19%

התובע על   ועמה ויתר גםKing -  עקב גילוי בעיות חשבונאיות בMylan-Kingעסקת סופו של עניין הוא בביטול 

ברכו על הצעד  Wall Street -ב.  כי הרכישה מבוטלת2005כתוצאה מכך הודיעו החברות בפברואר . תביעתו

  .  הגיב בעליה קלהMylanומחיר המניה של 
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 החל בחקירה לגבי מקרה זה אולם לא פורסם חומר על Securities and Exchange Commission (SEC) - ה

  . ממצאיו לגבי המקרה

  

לשתי תקופות זה ב בעניין "בארה ן ניתן לחלק את הפסיקה על ציר הזמ. אינו חדש" קולותקניית"הרעיון של 

בהקשר קניית קולות החלטית של בתי המשפט כי קביעה  ניכרת על פיה, התקופה הראשונה. 30עיקריות

 -ה. 32ב הייתה אחידה ועקבית בעניין זה"הפסיקה ברחבי המדינות בארה. 31per se תא בלתי חוקיהתאגידי הי

Court of Chancery של New Jersey על פיה הסדרים המפרידים כוח הצבעה , 1911 -ב הוציא חוות דעת

בחינת פסקי הדין והספרות המשפטית מאותה . מבעלות על המניה יוצרים הפרה בוטה של תקנת הציבור

 קנייתהחשש כי . 2. 33האנלוגיה לקניה של קולות פוליטיים. 1: תקופה מעלים שלוש הצדקות לאיסור הקשיח

בסיסי לקשור את השליטה באמצעות הצורך ה. 3. 34י המניות בחברה חובה הדדית בה חבים בעלהמפרהקולות 

  . 35ההצבעה לבעלות הכלכלית

העובדות הייחודיות של .  בעניין זהב"בארה שעצבה את ההלכה 36הלכת שרייברבמסגרת  המפנה בפסיקה חל

 - ב.  כההעמידו בפני בית המשפט את ההזדמנות לבחון מחדש בעין ביקורתית את פסיקתו עד, מקרה שרייבר

החברה תלווה הסכימו כי בחברה מסוימת  בעלי מניות נידון בבית המשפט מקרה על פיו Delaware -ב, 1982

לטובת כלל בעלי הצביע בעד מיזוג  אישית שמנעה בעדו ל לו בעיית מסף לבעל מניות מסוים על מנת לפטורסכ

                                                
30 Thomas J. Andre, Jr. "A Preliminary Inquiry into the Utility of Vote Buying in the Market of Corporate 

Control" 63 S. CAL. L. REV. 533 (1990)   
Chew v. Inverness Mgmt. Corp., 352 A.2d 426, 430 (Del. Ch. 1976)  31   

32 Smith v. San Francisco & N. Pac. Ry., 47 P. 582 (Cal 1897)   
אנלוגיה . בהקשר התאגידי היא מנוגדת לתקנת הציבור) קניית הקולות( Vote Buying -במידה מסוימת אנלוגיה זו הולידה את המסקנה כי ה 33

   -ה לדוגמה זו גם עוררה ביקורת בקרב חלק מהמלומדים רא
Richard L. Hasen "Vote Buying" 88 Cal. L. Rev. 1323 (2000) 

בית המשפט ראה בהסכמי . בית המשפט נסמך תמיד על החובה להפעיל שיקול דעת בלתי תלוי כהצדקה לפסילת הסדרי רכישת קולות  34
  –ראה לדוגמה , רכישת הקולות  כניסיון הונאה ורמייה של בעלי המניות האחרים

Palmbaum v. Magulsky, 104 N. E. 746 (Mass 1914) 
Bostwick v. Chapman, 24 A. 32, 41 (1890)  

  . הכירו בתי המשפט בצורך להתאחד בהסכמי הצבעה בפרט לצורך הגנה על מיעוטים, עם זאת
35 Adolf A. Berle, Jr & Gardiner C. Means, The Modern Corporation and Private Property (1933)   
36 Schreiber v. Carney, 447 A.2d 17 (Del. Ch. 1982)  

 
Brokerage 

Firms 

 

 'צד ג

Perry 

  פרי רוכשת
  מניות  9.9% 

 Mylanשל 

  'צד ג
  9.9% מלווה
  ת הברוקריםחבר  Mylanמניות 

  9.9% תוכרמ
 Mylanמניות של 

  הסכם עתידי
 למכירת מניות

 שוק המניות

 Mylan-Perry עניין :1 - איור
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מהווה בזבוז של כספי אסורה ות  קולוקנייתג של ה מסוהייתהאמורה  טען כי ההלוואה התובע. המניות

  . החברה

 הסכם  היא בסך הכל, שבהלמרות ההקשר השלילי, קניית קולות"בקבעו כי ניתוח הסוגיה החל בבית המשפט 

הצדדים במקרה זה בעיה בהגדרת ההסדר בין בית המשפט לא מצא ". הצבעה הנתמך בתשלום לבעל מניות

 אלא היא per seאינה אסורה  קולות קניית קבע בית המשפט כי ,בניגוד לעמדת הפסיקה עד כה. קניית קולותכ

חוזה להעברת זכויות , על כן. מקום בו מטרתה היא לרמות או לקפח את בעלי המניות האחריםרק אסורה 

. הצבעה ללא העברת בעלות בחברה יהא בלתי חוקי רק אם מטרתו היא לרמות או לקפח בעלי מניות אחרים

כי כי מטרת ההלוואה הייתה ליצור תועלת לכלל בעלי המניות ובית המשפט פסק ,הינתן עובדות שרייברב

  .  מספקואה בהינתן יידוע בעלי המניות היהאישור ההלו

במידה וטענות .  בלתי חוקיות יחשבוPerryשל פעולותיה ,  על כןPerry-Mylan ביישום הלכת שרייבר על עניין

 להיכנס לעסקת Mylan - לגרום לעל מנת קולות Perry קנתה למעשה יאז, נכונות הן Mylanהתובע במקרה 

 קנייתלבניגוד , כמו כן. ונגד תועלתם של בעלי המניות האחרים Perry של ה לתועלתתהאש King הרכישה של

במקרה של  הקולות קניית, גלויה וכפופה לאישור בעלי המניות, במקרה שרייבר שהייתה שקופההקולות 

Mylan  בחברההמניותי בעלי  נחשפה בפנלאגם .  

  שליטהבאמצעות נגזרים על ידי בעלי יכונים להשקעה ולגידור סאסטרטגיות . 5

   הקדמה5.1

הדוגמה הזו היא . מיני רבות  דוגמה אחת הוא אךMylan -  להשפיע על הרכישה בPerryהניסיון של חברת 

, בפועל, אולם. אינטרס שלילי – הקולות שינוי דרמטי באינטרס של קונה יחסית והיא הביאה לידי פשוטה

המורכבות של . המאפשרות ניתוק כוח ההצבעה מהבעלות הכלכליתבנגזרים  נוספותמסחר קיימות טכניקות 

האתגר אינו רק אקדמי אלא בראש . 37 מציבים אתגר למערכתעקרונות פיננסייםהטכניקות הללו בליווי 

יין מציב אתגר לא פשוט גם בפני המערכת הענ. אתגר להתמודדות עם התופעה מצד הרגולטורובראשונה 

 שונות שלהטכניקות האפשרויות ו המגווןיבית לגבי השיפוטית שנדרשת לפתח מדיניות שיפוטית שתהא אפקט

 קולות או גידור על מניות עד כמה תופעות כגון קנייתקשה לאמת או לבסס אומדן מדויק . קניית הקולות

  רך עסקאות גידור בקונטקסט הזהמשום שתחת רוב משטרי ניירות העבעלות זכויות הצבעה בחברה הן נפוצות 

נעשה  Perry-Mylanשל  לזו ישנן עדויות לכך ששימוש בטכניקות דומות, אולם. אינן כפופות לחובת גילוי

  .382002 - בCompaq במסגרת אישור רכישת Hewlett Packardעל ידי מצביעי , לדוגמה. במקרים רבים נוספים

 2004בשנת .  שעוברת הטכנולוגיה הפיננסית בנפחה ובחדשנותה וגדלה לאור הגידול המשמעותיכתהתופעה הול

 ביחס לשנה 50%וגילם עליה של , $ Trillion 4 -עמד על מעל ל) Over The Counter) OTCגודל שוק הנגזרים 

שוק הלוואת , Perry-Mylanבדומה לעניין ). Short(ניכר גידול נמרץ בשוק הלוואת המניות , כמו כן. שעברה

הגידול העצום הזה .  מניהתוק כוח ההצבעה מהבעלות הכלכלית בהמניות גם הוא מאפשר מספר טכניקות לני

  . על ידי עליות עסקה נמוכותגם מדורבן 

                                                
 5.1 ראה פרק, לעניין השיטות השונות הקיימות 37

   Andrew Ross Sorkin "Nothing Ventured, Everything Gained" N.Y. Times, Dec. 2, 2004, at  C1. 38    
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מתוחכמים ומומחים לניצול ,  של קרנות הגידור הובילה גם לעלייה בסוכנים נמרצים39הצמיחה המהירה

אינו מהווה  ול הניצול לרעה של התופעה הוא ברורפוטנציא.  וטכניקות גידור אחרותקולותקניית  טכניקות

  . איום רק כלפי חברות בודדות אלא כלפי כל שוק הממשל התאגידי

הניתוק הזה יכול . ניתן לביצוע במגוון שיטות, ניתוק זכויות ההצבעה מהערך הכלכלי של המניות כאמור

באופן .  שמחיר רכישת המניה העתידי נקבע מבעוד מועד כך)Forwards(שיעשה תוך שימוש בחוזים עתידיים 

דוגמה נוספת . מחזיק המניה אין כבר שום אינטרס כלכלי בתנועה שלה מהרגע בו התקשר במכירה-זה למוכר

רוכש על פי אסטרטגיה זו .  גם כן על מנת לנטרל סיכון שוק בפוזיציהZero Cost Collar -  בהיא שימוש

 כך Callאופציית ) כותב( המגנה עליו בפני ירידת המניה אך סימולטנית הוא מוכר Putציית המשקיע אופ

התוצאה . Put -  תכסה בערך על הפרמיה שיצטרך לשלם המשקיע על הCall - שהפרמיה שהוא יקבל על ה

 -ת ה הנמוך ומחיר אופצייPut -מבחינת המשקיע היא קולר ביטחון סביב טווח המחיר בין מחיר אופציית ה

Callהאפקט של פעולת המשקיע היא נטרול הערך הכלכלי של המניות שברשותו כך שנשארות לו רק .  הגבוה

  . לניתוק זה יש משמעויות נכבדות לגבי הממשל התאגידי אשר בהן נדון בהמשך. זכויות ההצבעה בהן

עלויות , חדש הוא הקלות ההעניין.  יות ההצבעה אינה עניין חדשההפרדה של הבעלות הכלכלית מזכו, כאמור

  .  העסקה הנמוכות והמהירות בה ניתן הדבר לביצוע היום והיעדר הצורך בצד שני לעסקה הנגזרת

יש מספר עצום של טכניקות במסגרת המכשירים הפיננסיים המודרניים הנגזרים כאשר לכל הטכניקות 

שימוש אולם המגוון והמורכבות ב. יםבמיוחד לצורך ניהול סיכונ, והמכשירים הללו ישנם שימושים לגיטימיים

את  הרגולטורים וגם את,  בחברהמאתגרים את מועצת המנהלים על ידי בעלי שליטה בחברה מכשירים הללוב

   . השופטים

השילוב של אופציות עם חוזים עתידיים ונכסי בסיס פותח קשת רחבה מאוד של אפשרויות השקעה 

 בפרק זה נדגים את הבעייתיות . מצד משקיעיםשוקגיות המשקפות ציפיות לגבי מגמות הואסטרט

 שעה שהמשקיע הוא גם בעל מניות עיקרימשקיעים מקובלות ונפוצות בקרב באסטרטגיות השקעה מסוימות 

   . בחברה

 וואריאציות Putקניית אופציית מכר , Put-Protectiveאסטרטגיית  5.1.1
  אחרות

  . פני ירידת ערך המניה או אפילו מרוויח מירידת המניהבמסגרת האסטרטגיות הללו מגן המשקיע על עצמו מ

.  על אותה מניהPutמורכבת משילוב של החזקת מניה עם קניית אופציית  Put-Protectiveאסטרטגיית 

הרווח באסטרטגיה זו אינו מוגבל עם עליית השוק .  מבטיחה הגנה מפני ירידת ערך המניהPut -אופציית ה

ניתן להשוות .  למה עבורהו שנרכשה והפרמיה ששPut - מימוש של אופציית האולם ההפסד מוגבל למחיר ה

ביטוח רכב כנגד הפסד כתוצאה , לדוגמה,אסטרטגיה זו לביטוח של נכס מסוים כנגד תשלום פרמיית ביטוח כמו

במקרה ביטוח , בעוד שבמקרה ביטוח רכב הנכס המבוטח הוא ערך המכונית פחות השתתפות עצמית. מתאונה

קניית , אולם. א מחיר האופציהילה לפרמיית הביטוח הו הסכום המבוטח הוא מחיר המימוש והמקבהמניה

  .  של מניה מבטיחה ערך מינימלי עד הפקיעה בלבדPutאופציית 

                                                
, ל במסגרת עסקאות"נכסי המשקיעים והן מסוגלות למנף פי כמה מהסכם הנ מ$ Trillion 1 -מוערך כי קרנות הגידור מנהלות כיום מעל ל 39

   –ראה 
Kevin C. Cunningham "Examination of Judicial Policy on Corporate Vote Buying in the Context of Modern 

Financial Instruments" NYU Annual Survey of American Law (2007) 
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 שהרי בשוק יציב יישחק ערך התיק אסטרטגיה זו טובה כאשר המשקיע חושש מירידות מחירים בתקופה נתונה

שכן ביום הפקיעה של האופציה יהיה עלינו לרכוש שוב את . תשלום הפרמיותל עקב "הנ) ופציהא+מניה (

  .  לתקופה נוספת וכן הלאהPut -אופציית ה

 דולר והוא מעוניין לבטח את המניה מפני ירידת מחירים 1000נניח כי למשקיע מניה אחת בשווי , לשם הדגמה

 1000 בשער מימוש של PUTע לקנות אופציית בוחר המשקי דולר 50נניח כי תמורת פרמיה של . למשך חודשיים

כלומר ההפסד .  דולר1000 -חת לעבור המשקיע אינו יורד מת) אופציה+מניה(התוצאה היא כי ערך התיק . דולר

  .  דולר50ור האופציה בעלות כוללת של ברמיה ששולמה עהינו הפרבי של המשקיע במקרה זה המ

 Put -אופציית ה.  על ידי בעל שליטה בחברהPut-Protective כעת נבדוק את ההשלכות של נקיטת אסטרטגיית

של  Notional Amount -כי ההיא , לשם הדיון, ההנחה. מגינה על בעל השליטה בפני ירידת ערך מניותיו

רידת ערך המניה  המשקיע אינו מרוויח מיבומצב  - מות המניות שהמשקיע מחזיק בחברה האופציה שווה לכ

ערך המניה ועל כן יש לו אינטרס לפעול ב עדיין יכול המשקיע ליהנות מעליה, מצד שני. אלא רק מוגן בפניה

לכך שערך  על מנת שהמשקיע לא יפסיד מהאסטרטגיה בה נקט הוא ירצה או ישאף, יותר מכך. לטובת החברה

 אותו דרבןאמור ל דבר שPut, - העבור רכישת אופציית לפחות בשיעור הפרמיה שהוא שילם המניות שלו יעלה

  . לבצע פעולות לטובת החברה

 זה ההחלטה האם לעשות פעולה מסוכנת שבעקבותיה החברה יכולה או שתעמוד בפני בעל שליטהכ, אולם

מאוזנים  שיקוליו בהכרח לא יהיו י אז,חברה אחרת על ידה כגון רכישת ,להיפגע מאוד או להרוויח הרבה מאוד

 אם ,דהיינו.  שתתקבלמההחלטה יפסיד בעל השליטה לאבכל מקרה  זאת מכיוון ש.ביחס להחלטה כזו

, גם המשקיע כתוצאה מכךירוויח , תתברר כנכונה עבור החברה ותגרור עליה חדה בשווי מנייתהההחלטה 

  . הרסנית עבור החברה הוא יהיה מוגן מפני תוצאותיהאם ההחלטה תתברר כ, אולם

זאת על . נטרס המשקיע לבצע פעולות מסוכנות יותרככל שהפרמיה בגין האופציה תהא גבוהה יותר כך יגדל אי

  .Put -את הפרמיה ששלים בגין רכישת אופציית ה, לכל הפחות,מנת לכסות

אם השפעת ההחלטה זאת משום ש.  גם את מימד הזמןהסיטואציה יש לקחת בחשבוןאת ביתר דיוק כדי לבחון 

פני מוגן בכבר   המשקיע אזי לא יהיה לאחר פקיעת האופציה רק והיא תקרה היא ארוכת טווחשל המשקיע

  .תוצאות ההחלטה שלו

במסגרת בדיקת השלכות אסטרטגיה זו נבחן גם פרמטרים נוספים היכולים להשפיע באופן מהותי על השלכות 

דהיינו האם מדובר באופציה ,  של האופציהSettlement Method -לעניין זה יש משמעות ל. האסטרטגיות הללו

במידה וערך המניה ירד ישתמש בעל השליטה , במקרה הראשון. Physically Settled או Cash Settledשהיא 

במקרה , במקרה השני.  בחברהישאר בעל שליטהי שברשותו על מנת להרוויח מכך אך עדיין Put -באופציית ה

אחד ב לי לחשודשבמקרה כזה רציונאמכאן .  בחברהממניותיוייפרד גם בעל השליטה  של ירידת ערך המניה

עתיד הקרוב לעזוב את החברה ומשום כך הוא מעוניין ב האחד הוא כי בעל השליטה :ריטים הבאיםמשני התס

על  בחברה מהלכים קיצוניים ירצה בעל השליטה לבצע, זהבמקרה .  על מניותיוPutית אופצימלכתחילה כש ר

עשוי להתקיים מקום בו ניתן ,  לעומת זאת,ריט השני האפשריהתס. מנת למקסם את הרווח שלו לטווח הקצר

מייסד או נושא משרה שאין סיבה בנניח כי מדובר  (להפטר ממניותיו בעל השליטהאין בכוונת להראות כי 

 שהיא Put אופצייתבחזיק יהעובדה שהוא , במקרה זה). בזמן הקרובלהניח כי ברצונו להפטר ממניותיו 

Physically Settled  עדיפה על החזקת אופצייתPutיא שהCash Settled .  במקרה בו משום שבעל השליטה

 יהסס לבצע פעולה מסוכנת מתוך החשש שאם הוא יאלץ Physically Settled מסוג Putבאופציית הוא מחזיק 
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 דבר -גם לוותר על מניות החברה כדי להגן על ערך השקעתו המשמעות היא שהוא יאלץ לממש את האופציה 

  . החלטות פזיזותבעל השליטה יטה לקבל זה אנו פחות נוטים להאמין כי כבמקרה . יסב לו נזקר בהכרח שא

נוצר , ) גדולמינוף( שיש לבעל השליטה של האופציה גדול מכמות המניות Notional Amount -המצבים בהם ב

ערך בכך שבעל השליטה יהיה מעוניין במקרה זה .  מצד בעל השליטהלמניפולציה בערך המניה מסוכן פתח

על מנת למקסם , במצב כזה . משום שכך יוכל להפיק רווח מקסימאלי מהאופציות הרבות שברשותודהמניה יר

 ,לופיןלח. בעלי המניות האחריםנגד  אינטרס לבצע החלטות שהן נגד טובת החברה ויש למשקיע, את רווחיו

ירידת ערך אודות  יאותת הדבר על תחזית ברורה של אותו בעל שליטה ,ע לציבורודיבמידה וקיום האופציות י

פעילות ספקולטיבית שבה אותו בעל  -מניפולציה מסוג עקיף יותר דבר זה אף פותח פתח ל. צפויה של המניה

רוויח כסף  יבירידת שערים ובעל השליטהלכך השוק מגיב , לה בכמות גדוPut אופציות יכול לקנותשליטה 

 מידיעתו עובדת זהות האם הוסתר .ב האופציהעיקרי במקרה זה הוא כותההנפגע .  כתוצאה מכךבאופן פאסיבי

חלק כתוצאה מהמניפולציה במחיר המניה ייתכן גם כי . אזי יש בכך פסול) היותו בעל שליטה(קונה האופציה 

וודע שלא קרה י שהרי ברגע שי, בטווח הארוךלא יפגעו בעלי המניות הנותרים. ייפגעוהאחרים מבעלי המניות 

 גם אם. ייתן מענה לבעיה, ע"לחוק ני 54 עיףסספק אם , במקרה זה.  בחזרהצבדבר בחברה ערך המניות יתיי

בשל , ע" נילחוק 54 עיףמצב זה בגדר סונכניס  ע" בחוק נירך כהגדרתםעים הם בגדר ניירות נקבע כי נגזר

  הייתה לבצעPut -כוונת בעל השליטה ברכישת אופציית הקיים קושי ראייתי להוכיח כי , פאסיביות המשקיע

  . מניפולציה בערך המניה

 כזו בידי בעלי שליטה היא ההשפעה הפסיכולוגית שיש לכך על Putהשפעה נוספת ומזיקה בהחזקת אופציית 

 על ידי בעל השליטה Put -הידיעה של השוק אודות רכישת אופציית ה. השוק וכפועל יוצא מכך על ערך המניה

 הגורם לו להאמין כי ערך המניה עלול לרדת ועל כן הוא תגרור בהכרח את ההשערה כי בידי בעל השליטה מידע

  .מגן על עצמו בפני זה

אסטרטגיה זו מיועדת לתת רווח . )Long Straddle (אוכףקניית  מייצר אסטרטגיה של Call - וPutשילוב של 

עליה בתנודתיות שר התנודתיות בשוק נמוכה וצופים  אסטרטגיה זו טובה כא.בשוק תנודתימתזוזה חדה 

הרווח הוא , אם מתממשות הציפיות, לעומת זאת. הפסד הפרמיה גדול יחסית באם מתבדות הציפיות. בעתיד

  . בלתי מוגבל לכל כיוון

 המבטאת צפייה לתזוזה חדה , 2ראה איור , )Long Strangle(ה דומה לזו היא קניית אוכף קטום אסטרטגי

שר התנודתיות בשוק נמוכה ה זו טובה כאאסטרטגי, ףבדומה לקניית האוכ. בשוק מבלי לצפות את כיוון השינוי

לעומת . הפסד הפרמיה קטן יותר, אלא שבמקרה זה אם הציפיות מתבדות, עליה בתנודתיות בעתידוצופים 

  . בקניית האוכףהרווח אם מתממשות הציפיות הרווח נמוך יותר מאשר , זאת

 בפוזיציה זו על ידי בעל שליטה  החזקה. המניהרך המניה והן מעליית ערךעידת יח הן מירובעל הפוזיציה ירו

פעם  -  פעמיים וויח בעל השליטהיר, כך שאם יצלחו. לתמוך בפעולות מסוכנותמצידו  מייצרת אינטרס בחברה

יהא הוא אם לא תצלח הפעולה וערך המניות שברשותו ירד , לעומת זאת. המניות שברשותו ופעם מהאופציותמ

הפרמיה הכפולה שעליו ). Put - בפוזיציית הNotional Amount -ס בין אחזקותיו לתלוי ביח(מוגן או אף ברווח 

אם אין . אכן תכנס למהלך המסוכןהאוכף תהיה מוצדקת רק אם החברה לשלם על מנת להיכנס לאסטרטגיית 

 השפעה על הכנסות החברה למהלך כזה הרי עצם המידע שברשותו שקיים מהלך כזה והוא לבעל השליטה

  .יח ממנו זהו שימוש פסול המידע פניםוהרומתכנן ל
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   ווריאציות שלהCallת יקניית אופצי אסטרטגיות 5.1.2
ישתמש בעל השליטה ,  לחילופין.מעליית ערך המניהכתוצאה   מוגדלרווחהאסטרטגיות הללו מיועדות להפקת 

שימוש . ת החזקותיו ואיבוד השליטהבאסטרטגיה כזו כדי להרוויח מעליית ערך המניה ללא צורך במכיר

בין אסטרטגיה זו לבין קניית ההבדל .  לקניית מניה, לצורך דיונינו,באסטרטגיה זו על ידי בעל שליטה דומה

 מראש אלא רק את הפרמיהמלוא הסכום לרכישת המניות  להשקיע את מניה הוא היעדר הצורך של המשקיע

בשל היעדר , בנוסף. למנף כמות גדולה בהרבה של מניותקיע באופן זה יכול המש . לצורך רכישת האופציה

שימוש במידע פנים לא יוכלו הרשויות לבדוק במקרה דנן אם יש , חובת הדיווח בחוק על רכישת חוזה אופציה

  .  בערך המניה על ידי בעל השליטהמניפולציהאו 

מקרה זה תתבטא המניפולציה ב.  העלאת ערך המניה לטווח הקצרההמניפולציה היא נקיטת פעולות שמטרת

עליה בערך מתוך אינטרס בעל השליטה לגרום לטובות לחברה ולבעלי המניות הן  בנקיטת פעולות שבכללן

עליו  יודע גם מתי ,גרם לעליה זמנית ומלאכותית בערך המנייהש, מבצע המניפולציהאולם .  של החברההמניה

.  מכך יפסידו,בערך גבוהמניות בעיקר אלו שקנו , כך שמשקיעים אחרים, בחזרההמניה תיפול   בטרםלממש

ידוע כי יש בכוחם של בעלי מניות ובעלי שליטה בחברה לבצע .  המתוארת לעיל היא ידועהניפולציהבעיקרון המ

 על דרך גילוי ודיווח על  וכלי הבקרה של הבורסה עוקבים אחריהמניפולציה בערך המניות באופן המתואר

 מניות לפני  קניית כמות גדולה של– כלי האופציה הפעולה תראה שקופה לאל. עסקאות מהסוג הנדון

  . ן זמן קצר לאחר מכןמכירתצורך המניפולציה ל

סכומים בף ונימבהיעדר חובת דיווח וגילוי מאפשר את התחמקות המניפולטור כמו גם שימוש בכלי האופציה ה

  .גדולים בהרבה

היא עליה אמיתית עקב פעילות , ידע עליה או אפילו גרם לה אשר בעל השליטה, גם אם העלייה בערך המניה

יהיה במסגרת הפעולה , פעולה שאכן באה לטובת החברה ובעלי המניות האחרים, עסקית נבונה של החברה

  . ע" לחוק ני54ספק אם נופל המקרה דנן לגדר סעיף .  האופציהכותבהמתואר צד מפסיד והוא 

V∆  
 ]שינוי ערך[

P∆  
 ]שינוי מחיר[

Buy PUT  

NA>Shares  

Shares 

 תוצאה 

 תוצאה

 Long Strangleאסטרטגיית : 2 - איור

Buy CALL 

          

Buy PUT  

NA=Shares  
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   Bull Spread –אסטרטגיית צילינדר  5.1.3

  . Call ומכירת אופציית Putרכישת אופציית , אסטרטגיה זו מורכבת מתיק מניות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 כך שלרוב בניית הפוזיציה אינה כרוכה נטו Call - ממומנת על ידי מכירת אופציית הPut -רכישת אופציית ה

תור על רווח מעל לרמה האסטרטגיה מגבילה את ההפסד אם השוק יורד וזאת תמורת וי. בתשלום פרמיה

. ההפסד לזה של רכישת חוזה עתידיזהה הרווח או ,  בגבולות שערי המימוש.מסוימת כאשר השוק עולה

  . האסטרטגיה מאפשרת להגדיר מראש מהי מידת התשואה או הסיכון שאנו מוכנים לשאת

  . שני מקרים נבחין ביןלצורך הדיון . ננתח את השלכות שימוש באסטרטגיה זו על ידי בעל שליטה

בעל  נוצר מצב על פיו ,קטן) Put - למחיר מימוש הCall -ההפרש בין מחיר מימוש ה ("קולר"רוחב הכאשר 

 יבצע פעולות שבעל השליטהדבר זה אינו רצוי כי אנו מעוניינים .  אדיש לתוצאות פעולותיו בחברההשליטה

ובה היא הפסד  הסנקציה על פעולה לא ט,בעל השליטהבמצב דברים בו הסיכון מוצמד לשליטה של . אחראיות

הדחה \נה סנקציה והיא פיטורים יש בחברההוא נושא משרהבעל השליטה בו במקרה גם . כספי לבעל השליטה

 לעומת .אחרמסוג כן למרות שאין לו סיכון של מניות עדיין הוא יפעל באופן אחראי כי הוא חשוף לסיכון על 

 את החברה בחיים אלא יפעל למקסם את רווחיה ואת ערכה קא רק יחזי לאנו מעוניינים שבעל השליטה, זאת

 "קולר"ה. לטובת בעלי המניות האחרים וגם לטובת הציבור כי החברה תעסיק עובדים ותתרום לפיתוח המשק

ה הבעי, במידה ובעל השליטה הוא גם נושא משרה. מנטרל את המניע של בעל השליטה לקדם את החברה

ת יפעל לטובת הכרה ולכן בכל זא, לקבל בונוסים,  המשרה רוצה להתקדם בתפקידפחותה מכיוון שנושא

פעולות לא תקינות או לא מפוקחות בחברה על ידי  כגון ,ן רצויותנתיתכנה תופעות שאיבמצב האדיש . החברה

ישות  כגון אדגם ן רצויות נתיתכנה תופעות שאי. בעלי מניות אחרים או חוסר פיקוח על פעולות הדירקטוריון

 גם נמצא ' בחברה אבמצב בו בעל השליטה. בעלי המניות האחרים שפועלים בניגוד לכלפי בעלי מניות אחרים

שנה מתחרה או ספק של החברה או קבלן מ' במחזיק במניות חברה מקום בו הוא ,  לדוגמה.במצב ניגוד עניינים

תגרור ' ל פעולה בניגוד לטובת חברה אבמצב רגיל כ. ומחזקת את מצב ניגוד הענייניםהאדישות מחדדת , שלה

טרול הסיכון נ, כאמור. ן כנגד ניגוד הענייניםעל כן יהיה זה גורם מרס. 'ח להפסד ערך החזקותיו בחברה אבהכר

  .  יחזק את מצב ניגוד העניינים,כלומר.  יאפשר לו לפעול תוך ניגוד עניינים ללא ריסון,הזה

V∆  
 ]שינוי ערך[

P∆  
 

 התוצאה

90 

100 

Sell OTM 

CALL 
Buy OTM 

PUT  

  הסיכון 
  בהחזקת 

  המניה

120 

 אסטרטגיית צילינדר: 3 –איור 



 18

,  אדיש לא יהאגם אם בפועל בעל השליטה. ה טובה לחברה איניטהית העין מפעולת הגנה שמבצע בעל השלמרא

ת אמונו בחברה ולכן אהציבור  יאבד ,בעל מניות גדולבמידה ומדובר ב. הוא כן יהיה אדישהציבור יעריך כי 

  . ערכה ירד

 יכול מצב כזה. אנו מניחים כי יש כאן ניסיון הגנה בפני קטסטרופה,  הוא מאוד גדול"קולר"במקרה בו רוחב ה

 קטסטרופה כגון משבר  רוצה להגן על עצמו בפניבו בעל השליטהיש כאן מצב . להיות מקובל בנסיבות מסוימות

 ומצד  שייטול להפסיד מהחלטות לא נכונותעל באחריות בהחלטותיו כי הוא עלול עדיין יפבעל השליטה. כלכלי

אנו עוסקים אין כי אנו משוכנעים במידה ו. שני הוא גם יכול להרוויח שעה שהחברה מתפתחת ומתקדמת

ים  אנליסטייתכן כי .  של הגנהכזהלא נרצה למנוע סוג , רהעומד לקרות בחב משמעותיירוע בסיטואציה בה א

 במהלך פעולה תקין והוא מהווה אך הגנה ברה תגיעח שהות סביראין אליו" קולר" מחיר רצפה לו להעריךיוכל

  . כנגד קטסטרופות

מועד פקיעת האופציות אינו משמעותי מכיוון שחידוש האופציה , הקודמות בהן דנו לעילבניגוד לאסטרטגיות 

  . לפרק זמן נוסף אינו כרוך בתשלום פרמיה

  או לא מדורג )Split(מכירת חוזה עתידי מדורג  5.1.4
לוקח הפוזיציה לבצע פעולה שהיא ) במישרין או בעקיפין(מתחייב למעשה , במסגרת האסטרטגיות הללו

  . וויוולנטית כלכלית למכירת החזקותיואק

 במחיר Put וקונה אופציית מכר Y במחיר מימוש  Callמוכר המשקיע אופציית רכשבמסגרת אסטרטגיות אלה 

  . Xמימוש 

  ). Forward(נוצרת אסטרטגיה הזהה למעשה לחוזה העתידי ,  שווהY - וXבמידה וערכם של 

. דתיות הצפויה בשוק ואין הערכה כלשהי לתנוX- מתחת לצפיית המשקיע היא לירידה במחיר נכס הבסיס

בו לא צפוי רווח ) Y- לXהקטע בין (טרלי דומה למכירת חוזה עתידי בהבדל שבו קיים מרווח ני המקרה המדורג

נכס (המניה  בשילוב עם החזקת חוזה עתידי מדורג מתוארת תוצאת פוזיציה מסוג 4 –באיור . או הפסד

 זהה לכמות המניות Notional Amount -מקרה בו ה. 1: חין בין שלושה מקריםנבלשם הדיון . )הבסיס

שינויים לשל בעל השליטה  שגורמת לאדישות הצילינדראסטרטגיית והי  ז.המוחזקת על ידי בעל השליטה

 קטן מכמות Notional Amount -ה מקרה בו. 2. 5.1.3ראה פירוט בפרק , ה מעבר לתחום מסויםמחיר המניב

הגנה מליאה על ירידת ערך המניה אולם לבעל השליטה במקרה זה אין . המוחזקת על ידי בעל השליטההמניות 

של אדישות המקרה אינו מבטא .  הוא מתון יותרX - שיפוע גרף התוצאה מעבר ל, שלו ההפסדלגבי יש מיתון 

 Notional -  ה מקרה בו.3. לחברה הוחלשהשלו אולם הזיקה הכלכלית , מחיר המניהבעל השליטה כלפי 

Amountעד ירידת המניהבו מקרה זה מדגים מצב מעניין  . גדול מכמות המניות המוחזקת על ידי בעל השליטה 

.  תגרור רווח לבעל השליטהX ירידה של המניה אל מעבר לערך, אולם, תגרום הפסד לבעל השליטה Xערך ל

הוא מאמין שערך המניה ירד הרבה אם  לאירצה בעל מניה להשתמש באסטרטגיה זו אאיננו רואים סיבה מדוע 

יהיה לו אינטרס להוריד את ערך החברה בצורה , שליטה בחברהגם אם יש לבעל המניה . X -ל מעבר

מצד שני במידה וערך החברה עולה במידה משמעותית האינטרסים שלו יפגעו ועל כן הוא ישתדל . משמעותית

  . למנוע זאת

 באסטרטגיה זו עולה כפונקציה של היחס בין הפוזיציה לבין  שליטההסיכון לחברה בשימוש בעל, םלסיכו

  . כאשר במקרה הקיצוני ימנף בעל השליטה את ההפסד לתועלתו האישית. החזקותיו
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 Perry-Maylanמקרה . הדיון לעיל תקף גם לגביו. המקרה של חוזה עתידי רגיל הוא מקרה פרטי שבו אין דירוג

  . ת הברוקריםדי עם חברניסה לחוזה העתינופל לגדר המקרים הללו בשל הכ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 באסטרטגיה זו עולה כפונקציה של היחס בין הפוזיציה לבין הסיכון לחברה בשימוש בעל שליטה, םלסיכו

  . כאשר במקרה הקיצוני ימנף בעל השליטה את ההפסד לתועלתו האישית. החזקותיו

 Perry-Maylanמקרה . הדיון לעיל תקף גם לגביו. קרה פרטי שבו אין דירוגהמקרה של חוזה עתידי רגיל הוא מ

  . ת הברוקרים בשל הכניסה לחוזה העתידי עם חברנופל לגדר המקרים הללו

  ניתוח תיאורטי . 6

  הזיקה לחברה זכות ההצבעה ו6.1
ערך הכלכלי של  ל ההצבעהח כו הצימוד ביןמפרשימוש בנגזרים כבפרק זה נבחן את ההשלכות התאורטיות של 

  . המניה

 Votingעיקרון כאשר  ,תם להפעיל שליטה על ענייני החברהזכויות ההצבעה של בעלי המניות משקפות את זכו

with Dollars ,שונו בהתאם לעיקרון זה בהדרגה כך שכיום ערךהדיני ניירות . רון יסוד בדיני החברותהוא עיק 

V∆  
 ]שינוי ערך[

P∆  
 

X 

Synthetic 

short  

\ןהסיכו
   ויסיכ

  בהחזקת 
  המניה

          

Y 

Synthetic 

Short 

Future 

 תוצאה

Shares = NA 

Shares < NA  
 

Shares> NA 

  .מכירת חוזה עתידי מדורג: 4 –איור 
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עיקרון השוויון "- 41חביב סגל' פרופלפי . 40 בחברות נסחרותנאסר כמעט לחלוטין הגיוון בזכויות ההצבעה

בזכויות ההצבעה גורר כללים משפטיים כגון איסור על המסחר בזכויות ההצבעה במנותק מהמסחר במניות 

לבין זכויות , ההשקעה בהון החברה, קרי, מערכת המשפט אוכפת את שמירתו של הקשר בין המניה. 42עצמן

אלא היא כרוכה בזיקה אחרת שיש , ת ההצבעה אינה נתפשת כנכס סחיר בפני עצמוזכו. ההצבעה הצמודות לה

ההנחה היא שלבעליה של אותה הזיקה יהיה האינטרס הנכון ביותר להשתתף כראוי בתהליך . לבעליה לחברה

ההנחה היא גם שהזיקה של בעל המניות לחברה היא היוצרת את זכאותו להשתתף בקבלת . קבלת ההחלטות

  ."  ולכן אין מקבל ההחלטות יכול להעביר את זכויותיו אלו לכל אדם אחרההחלטות

 הראינו ששימוש בנגזרים מערער ואף לעיתים סותר את הזיקה של בעל המניות לחברה ולכן לפי 5 - ו4ים בפרק

  . זכאותו להשתתף בקבלת ההחלטותעקרונות יסוד אלה יש לבחון את 

מציע פתרון אפקטיבי שוק הממשל התאגידי . לעיל היסוד  בקנאות על עקרונות שומרתמערכת המשפט

 ידועות המונעות השגת תוצאות יעילות במסגרת תהליך קבלת ההחלטות על ידי בעלי המניות והבקרה לתופעות

בעיות הרוכב החופשי וחוסר ההגינות מצד , Rational Apathy - על התופעות הללו מנויות ה. על הנהלת החברה

למכור את מניותיהם בפרמיה לגוף חיצוני בעלי המניות האדישים ישוכנעו גמה באופן בו לדו. בעלי המניות

  . 43שמטרתו לייצר תשואה מהמניות הללו על ידי שיפור פעולת ההנהלה הלא יעילה

 סביר שיהיו דומות אם לא זהות בהינתן העובדה כי יש להם ,העדפות בעלי המניות לטובת העלאת שווי החברה

רק כאשר העדפות בעלי המניות הן הומוגניות נכון .  לגבי שווי החברה ביחס לבעלותםרציוניותפרופותביעות 

  . 44לסכם את ההעדפות שלהם אל תוך מערכת עקבית של החלטות

הוא כלל הגיוני לשם ) קול אחד,  מניה אחת–הכלל (הזכות הפרופורציונלית להצביע המוצמדת לבעלות במניה 

שיורי של בעלי המניות על שווי הכוח ההצבעה נובע מהכוח . 3 רקדנו בפת בהן שגת פונקציות בעלי המניוה

במערכת שבה זכויות ההצבעה אינן פרופורציונליות להחזקת בעלי המניות בחברה יהיו תמריצים . 45החברה

פחותים למצביעים לבצע החלטות אופטימליות בגלל שהרווח או ההפסד שלהם הנובעים מההחלטות הללו לא 

רק באופן בו אחוזי ההצבעה יחולקו , על כן. 46ו ברמה התואמת את השפעת ההצבעה של בעלי המניותיופנמ

ככל שנרחיק מעיקרון המשקל השווה למניה כך . לא יהיו עלויות נציג מיותרות, באופן פרופורציוני להחזקות

  . 47נחמיר את עלויות הנציג מבלי שנשיג רווח כלשהו

התומכים בכך מצביעים על . אי מתן זכויות הצבעה בצמוד לכל המניות בחברהקיימות דעות שונות בעד ונגד 

מוכנות בעלי המניות לוותר על זכויות ההצבעה מרצונם ועל הצורך בכיבוד רצונם לאורו של עיקרון חופש 

שהרי ייתכן כי בעלי המניות הללו מעדיפים לקנות מניות חסרות זכויות הצבעה לצורך השקעה .  48החוזים

 ואין הם מעוניינים לקחת חלק פעיל בהחלטות החברה בשל הזמן והמאמץ הכרוך בכך ומתוך רצונם לתת בלבד

                                                
  )סגל-חביב: להלן (307) 2004(מ "טק הפקות בע-הוצאת אל', כרך ב,  חברות לאחר חוק החברות החדשדיני, סגל-חביב'  א40

  ע"ג לחוק ני46, ב46   סעיפים 
 307-308 סגל-חביבשם  41

  S. Levmore "Voting with Intensity" 53 Stanford Law Review 111 (2000) 42  
 Robert Charles Clark, Corporate Law (1986) 95  43  

44 Matthew D. Adler and Eric A. Posner "Implementing Cost-Benefit Analysis When Preferences are Distorted" 
29 J. Legal Stud. 1105, 1141-45 (2000)   
45 Bernard Black and Reinier Kraakman "A Self-Enforcing Model of Corporate Law"  109 Harv. L. Rev. 1911, 
1945-46 (1996)  

 46 Robert H. Sitkoff "Corporate Political Speech, political Extortion, and the Competition for Corporate 

Charters"  69 U. Chi. L. Rev. 1103, 1121 (2002)   
47 Frank H. Eastbrook and Daniel R. Fischel "Voting in Corporate Law" 26 J. L. & Econ. 395, 409 (1983)   

  82שם גנאל  48
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במקרה בו ההחלטות בחברה לא יתאמו את ציפיות , לפי גישה זו. לבעלי המניות האחרים להחליט עבורם

  . המשקיעים תמיד הם יוכלו למכור את מניותיהם בחברה

כויות הצבעה טוענים כי בשל היעדר יכולתם של בעלי המניות חסרות המתנגדים להוצאת מניות חסרות ז

בעלי המניות . זכויות ההצבעה להשפיע באופן ישיר על הנעשה בחברה אין ביכולתם להגן על האינטרסים שלהם

כמעט מבלי שיצטרכו להתחשב ברצונם של בעלי המניות חסרות , לכן, עם זכויות ההצבעה יכולים להחליט

נדרשת פעמים , הטענה היא כי גם לאורו של חופש החוזים. עה ובצורה זו יוכלו לפגוע בהםזכויות ההצב

כדוגמת המקרה בו מקופחים אינטרסי בעלי המניות חסרות , התערבות המחוקק במטרה למנוע עוול לציבור

 של העיקרון השולט ברוב בורסאות העולם לרבות הבורסה בתל אביב הוא עיקרון, ואכן. זכויות ההצבעה

עם שינויו של החוק לכזה הקובע כלל של שוויון  . 49שוויון של קולות ההצבעה בהתאם לכמות ההון שהושקעה

של קולות ההצבעה באופן יחסי להון המושקע וכי כל הנפקת מניות נוספות בחברה תיעשה במניות העדיפות 

ת ההצבעה בין סוגי המניות השוו חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה את זכויו, 50ביותר בזכויות ההצבעה

במסגרת תהליך ההשוואה של זכויות ההצבעה נקבע אף פיצוי לבעלי המניות המועדפות ביחס למחירן . השונים

  . 51של המניות הנחותות

  בעיית נציג חמורה 6.2

 הנציג שלושה לבעיית. Agency problem(52( הנציג בעלות לשליטה בחברה מעלה את בעייתההפרדה בין 

בין מנהלי ) ב. (בין בעלי המניות לבין המנהלים) א: (התייחסות עיקריים במסגרת הספרות המשפטיתמישורי 

במישור ההתייחסות , כך. בין בעלי מניות שהם רוב בחברה בעלי מניות שהם במיעוט) ג. (החברה לנושים

לדירקטוריון כיצד מפקיד בעל המניות את ניהול רכושו בידי המנהלים ללא יכולת להורות , הראשון לדוגמה

הדין . מוטלות חובות אמון וזהירות על המנהלים, בהסכימו לפעול במסגרת החברה באופן המתואר. 53לפעול

התאים עצמו למגמת הפרדה זו והתערב על מנת להבטיח כי המנהלים יפעלו להשאת רווחי החברה ובעלי 

  . מניותיה בניגוד לנטייה אפשרית מצידם שלא לעשות כן

בבסיס עמדתם זו עומד .   היו מהמובילים של תזת הפרדת הבעלות על הרכוש מניהולו54ברל ומינסהמלומדים 

על פיה ניתן להשוות את מערכת היחסים בין בעלי , עמדה אחרת. בישראל) ץ"הדמ(מוסד הדירקטור מן הציבור 

רותי ניהול מוכר הנציג שי, על פי עמדתם. 55המניות וההנהלה ליחסי שליחות מציגים מלומדים אחרים

מוסיפים דיני החברות ודיני ניירות הערך ומנטרלים ככל , למרות התגמול הכלכלי לו זוכה השליח. למשקיע

שניתן ניצול לרעה ופעולה של הנציג בניגוד לאינטרס של בעלי המניות על דרך יצירת מנגנוני פיקוח יעילים ועל 

מהווים כוחות השוק , בנוסף. 56  מערכת דיווח נרחבתידי הקטנת פערי המידע בינו לבין המשקיע על דרך יצירת

  . 57אמצעי פיקוח על הנציג באפשרם ניסיונות להשתלטות עוינת והצעות רכש

                                                
ע של חברה שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר " לא יירשמו ני,לפי סעיף זה). א"משנת תשנתיקון (ע " לחוק ני)2)(א(ב46 סעיף בהתאם ל49

 בהתאם לאותו תיקון,  יתרה על כן.וויון קולות ההצבעה בהתאם לערך הכספי של המניותם לא יתקיים לגביהן העיקרון של שא א"בבורסה של ת
 מי שמחזיק מניות יסוד ומניות הון בחברה רשומה חייב להמשיך ולשמור על אותו יחס שהיה לו ביניהם עם כניסת נקבע כי, א"חוק משנת תשנ

שאיר המטרה היא שלא לאפשר לבעלים של מניות יסוד למכור את מניות ההון ולה. השינוי לתוקף וכן כל אדם הרוכש ממנו את מניות היסוד
 ).  לעיל11' ע כפי שהתקבל בתיקון מס"ג לחוק ני46ראה סעיף (ל ידי החזקת מניות היסוד לעצמם את השליטה בחברה ע

 . לעיל11' כפי שהתקבל בתיקון מסע " לחוק ני) 2)(א(ב46 סעיף 50
 90, 113גיליון , החודש בבורסה" פיצוי בעלי שליטה בגין השוואת זכויות הצבעה", רוזן' טברסקי וא' א 51
  )גרוס: להלן) (2007) (מהדורה רביעית(מ "הוצאת תאגידים בע, חוק החברות החדש, גרוס' י 52
  85) 2(ד כט"פ, מ"אשר פויכטוונגר בע' להשקעות נ' פויכטוונגר חב 87/75א "ע 53

54 Berle & Means The Modern Corporation and Private Property (1932)  
55 Jensen & Meckling "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure" 3 J 
of Financial Economy 305 (Amsterdam, 1976)  

הצורך באישור של וועדות מיוחדות ובעלי המניות לעסקאות , תיחום סמכויות המנהלים במסמכי היסוד של החברה, פיקוח על הדירקטוריון 56
אישור עסקאות על ידי האסיפה , הפעלת מנגנוני פיקוח חיצוניים כגון ביקורת רואה חשבון ומבקר פנימי, י משרה בחברהולהטבות לנושא
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 ועמה הצורך לפתח מנגנוני 58 הנציגהחברה לבין ניהולה כך גוברת בעייתככל שגובר הניתוק בין הבעלות על 

  . פיקוח

ההסבר לכך נעוץ .  לבעלי מניות שהם במיעוט היא קלה יותרבעיית הנציג בין בעלי מניות שהם רוב בחברה

שיוריות התביעה של בעלי המניות באה לידי . בעלי המניות הם בעלי האינטרס השיורי בחברה. בטעמי יעילות

בעלי המניות נושאים . ביטוי בכך שהם זכאים ליהנות מרווחי החברה רק אם יש לה די רווחים ראויים לחלוקה

עולה מכאן כי לבעלי המניות התמריץ הגבוה . יכון לאור מעמדם הסופי בסדר הנשייה בחברהלכן בעיקר הס

על כן ניווט עסקי החברה באופן שישיא את רווחיהם של בעלי המניות יביא . ביותר להשאת רווחי החברה

נת על נשע, התיאוריה הזו אולם. 59להשאת רווחי החברה ולתועלת גם לקהלים אחרים המושפעים מרווחיותה

הנחת היסוד שלא ניתן להפריד את זכות ההצבעה של המניות מהסיכון הכלכלי בהן ועל כן ההעדפות של בעלי 

  . המניות אמורות להיות דומות אם לא זהות

הגידול המסיבי בשימוש בנגזרים ביחד עם , כיום. הנגזרים מאתגרים את ההנחה הזו באופן קיצוני ביותר

הפכו את אפשרות ההפרדה בין הבעלות הכלכלית במניה לזכויות ההצבעה , ריםהירידה בעלויות העסקה בנגז

 מקרה בו לבעל מניות עיקרי בחברה היה אינטרס כלכלי שלילי ביחס לשווי הראינו, יותר מכך. לקלה וזולה

במסגרת הספרות המשפטית האקדמית החלו לתת תשומת לב לתופעה זו רק . המניות שהוא החזיק בחברה

בתי המשפט עדיין לא התחבטו בסוגיות המורכבות הנובעות מהשימוש בנגזרים שעה שמפרידים בין . לאחרונה

  ".  The New Vote Buying "– תופעה המכונה –זכויות ההצבעה לבעלות הכלכלית 

הדין טרם התאים עצמו למגמת הפרדה זו ועל כן לא התערב על מנת להבטיח כי בעלי המניות יפעלו להשאת 

התרופות הקיימות במסגרת הדין . רה ובעלי מניותיה בניגוד לנטייה אפשרית מצידם שלא לעשות כןרווחי החב

כיום הן מועטות ומוגבלות מאוד ומסתכמות בחובת ההגינות המוטלת על בעל מניות שליטה והחובה לנהוג 

 אינם מנטרלים דיני החברות ודיני ניירות הערך. בתום הלב ובדרך מקובלת המוטלת על בעלי המניות בכלל

 לא על דרך יצירת מנגנוני פיקוח יעילים ,ניצול לרעה ופעולה של הנציג בניגוד לאינטרס של יתר בעלי המניות

בעיית הנציג המתוארת לעיל עולה בחומרתה על כל בעיית נציג אחרת . 60ולא על דרך יצירת מערכת דיווח

נציג אדישות כלפי החברה ובעלי מניותיה במסגרת הממשל התאגידי מכיוון שבמקרה הטוב ביותר יגלה ה

, זאת משום שבשונה מנציג דירקטור לדוגמה. ובמקרה הגרוע יותר יגלה ממש אינטרס כלכלי שלילי כלפיה

הוא אינו מוכר שירותי ניהול למשקיע ואינו זוכה לכל , המחויב בנוסף לכך במסגרת החוק בחובת אמונים ממש

אף כוחות השוק אינם מהווים אמצעי פיקוח על הנציג בשל אדישותו , בנוסף. תגמול כלכלי תמורת שירותיו

ככל שגובר הניתוק בין הבעלות על החברה לבין ניהולה כך גוברת . לניסיונות ההשתלטות העוינת והצעות הרכש

במקרה זה עניין לנו בתופעת נציג חמורה ביותר בשל . הצורך לפתח מנגנוני פיקוחגם  ועמה 61תופעת הנציג

  .הצורך לפיתוח מנגנוני פיקוח על כן הוא הכרחי. ר כל זיקה בין הבעלות לשליטההיעד

אפשרות קניית  אוריה הקלאסית של הממשל התאגידי מתבדות נוכחשתי הנחות יסוד בסיסיות במסגרת התי

קובעת כי בלתי אפשרי להפריד את זכות ההצבעה מהאינטרס הכלכלי וכי מי הההנחה הראשונה . הקולות

                                                                                                                                                        
יצירת נורמות זהירות ונורמות אמונים ברמה , החשיפה לתביעה, חובות דיווח תקופתיות, חובות הדיווח של עסקאות עם בעלי עניין, הכללית

  . 'גבוהה וכד
57 Winter "State Law, Shareholder Protection and Theory of the Corporation" 6 J of Legal Studies 251 (1977)  

 338יה 'שם פרוקצ 58
 381) ב"תשס(משפטים לב " הצעות רכש והתובענה הייצוגית, תכלית החברה: מבט ביקורתי על חוק החברות החדש"גושן ' ז 59
הצורך באישור של וועדות מיוחדות ובעלי המניות לעסקאות ,  המנהלים במסמכי היסוד של החברהתיחום סמכויות, פיקוח על הדירקטוריון 60

אישור עסקאות על ידי האסיפה , הפעלת מנגנוני פיקוח חיצוניים כגון ביקורת רואה חשבון ומבקר פנימי, ולהטבות לנושאי משרה בחברה
יצירת נורמות זהירות ונורמות אמונים ברמה , החשיפה לתביעה, יווח תקופתיותחובות ד, חובות הדיווח של עסקאות עם בעלי עניין, הכללית

  . 'גבוהה וכד
  338יה 'שם פרוקצ 61



 23

כלים פיננסיים מודרניים הופכים את , כפי שתואר לעיל. לקנות זכות הצבעה צריך שיהא גם בעל המניהשרוצה 

  . ההפרדה האמורה לעיל לא רק לאפשרית אלא גם לזולה ולא גלויה

תיאוריית הצבעה קלאסית . היא אפילו בסיסית יותרתופעת קניית הקולות ההנחה השנייה המופרכת על ידי 

הקביעה הזו היא קריטית .  כי העדפות בעלי המניות סביר שיהיו דומות אם לא זהותמתבססת על העובדה

מבחינת תפקיד בעלי המניות כמפקחים משום שכאשר העדפות בעלי המניות הן שונות לא ניתן לצרף את 

-Perry בעניין הבעיה המוצגת באה לידי ביטוי גם. קונסיסטנטיתההחלטות שלהם אל תוך מערכת הכרעות 

Mylan .ל - Perry היה אינטרס שונה בבירור מיתר בעלי המניות ועל כן ההכרעות בכל קול לגבי הרכישה הן 

  . בהכרח לא עקביות

 ניתן לראות סוג של ניתוק כדוגמת Dual Class Stock Structuresיש הטוענים כי גם במקרה של גיוון המניות 

 האחד עם כוח – שני סוגים של מניות מונפקים ,מורהאבמבנה .  הקולות  קנייתזה שבא לידי ביטוי במקרה של

המבנה הזה פופולארי מכיוון שהוא מאפשר לבעלי מניות שבבעלותם סוג מניות . הצבעה רב יותר מהאחר

 על הבעיה בגיוון 6עמדנו בפרק . הצבעה לשלוט ברוב הקולות בעוד יש בבעלותם מיעוט של המניות בפועל

הבדלים בין גם ישנם , אולם. א"עה של בעלי המניות במסגרת הבורסה בתהמניות ועל השוואת זכויות ההצב

כאשר חברה עוברת . ההבדל העיקרי בין השניים הוא אלמנט היידוע. הקולות  לקניית המבנה המתואר

כך שלבעל המניות יש אפשרות לקבוע את . חובת יידועעליה  מוטלת Dual Classממדיניות רגילה למדיניות של 

ישנן אכן .  בהתאם לזכויות ההצבעה המוסכמות שלה ובהתאם לקריטריונים אחרים רלוונטייםשווי המניה

ההפחתה בשווי מחיר , שכן.  מפחית את שווי מחיר המניהDual Class Structure - עדויות לכך שהמעבר ל

  .  המניה מבטאת את יכולת בעל המניות לשלוט בפחות ממניה רגילה בשוק

   והצד השני לחוזה הנגזריםליטה היחסים בין בעל הש6.3
 רק דרך אחת מהווה,  דנו בהרחבה בפרקים הקודמיםוהניתוק בין זכויות ההצבעה לזכויות הכלכליות שב

 בשוק ים יכול לקנות נגזרעד כה הנחנו כי בעל השליטה. ה נציע הסתכלות שונהבפרק ז. להסתכלות על הבעיה

 Putית יאופצבעל השליטה  אם קנה ,כך לדוגמה. ת שתוארויכנס לכל אחת מהפוזיציולהדם והחופשי כאחד הא

הסקנו מסקנות לגבי ההשלכות על ניהול , והגן על עצמו בפני נפילת המניה שהוא עצמו גרם לה או לא מנע אותה

  . התאגיד

פסיד את צד זה מ. יםהצד השני שמכר לבעל השליטה את הנגזרחת בחשבון הוא קשיש לנוסף עניין מהותי 

בפרמיה לבעל השליטה  יםאותו גורם מכר את הנגזר. מהתנהגות בעל השליטהכתוצאה פן ישיר באוכספו 

 השפעה כלשהי יםבמידה ויש לקונה הנגזר. ותה חישב על סמך התנהגות צפויה של המניה כגורם בלתי תלויאש

  . ילו תרמיתמים אפי שיש כאן טעם לפגם ובמקרים מסויהר, )שאינה ידועה למוכר האופציה(על מחיר המניה 

   ?  ההצבעה מתוקף המניות במקרים הללו זכות למי –על כן צריך שתישאל השאלה 

 Put אופציית  קנייתעל עצמו כנגד ירידת ערך המניה על ידי הגן לצורך הניתוח נתבונן במקרה בו בעל השליטה

, באותה העת, אולם,  מוגןיהא בעל השליטה במקרה בו ערך המניה ירדהרי .  באסטרטגיית צילינדר נקטאו

 החברהנגד האינטרסים של פעל הוא שבמידה ובעל השליטה .  עצנו את ההפסד הזהלוקח עלנו צד אחר היש

 שלא ממנה מופסדהוא יוצא ש כזו שעהפעולה  על  לומראת המניות יש בהחלט מהלצד המבטח שהרי , הללו

  . בצדק

ניתן לראותו , מסוים פרק זמן ור את המניות בתוךניתן לטעון כי בעל מניות שנכנס לחוזה עתידי בו הוא ימכ

ה לבעלים  ולהעבירהאת המניות ועל כן יש לשלול ממנו את זכות ההצבעה מכוח מניות אלכמי שכבר מכר 
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יפת ועד הבית ניתן להניח שלאס -נדמה מקרה של חוזה מכירת דירה עתידי בין שני צדדים . העתידי במניות

   . בדירה עדיין מתגוררגם אם המוכר,  שלהירה מאשר את המוכרהדקונה  להזמין את  יותרנכון

די הקונה ליהדירה תעבור נה אפשרות כי במקרה זה יש. אופציה המקרהיותר לניתוח מהווה מסובך מקרה 

מי במקרה זה . יבוטלבין הצדדים  וההסכםלקונה ר ועבלא תבדירה הבעלות כי אולם קיימת גם האפשרות 

 ייטלו חלק שני הצדדיםכי הוא במקרה זה הנכון כנראה שהפתרון ? עד הביתאמור להשתתף בישיבת ו

 ועל תהא שייכת הדירה למי  צריך שתהא פה אחד שהרי אין לדעת בשלב זה,לכן ,הצבעתם. בהחלטות ועד הבית

 Short -צד שמכר מניות ב, באותו אופן. אינטרסים שלו למקרה שהדירה תהיה בבעלותו לדאוג לעל כל צדכן 

הרי אני מחויב מולו לשמור עליה היטב ולא , ו החדשהמכוניתווה לי את  הלאם אדם. עשה לווה מניותלמ

 לצד ,כלומר.  שלא להסכים שאסע איתה בדרך לא סלולהיכול מלווה המכוניתמן הסתם . להוריד את ערכה

  .ע פעולות שעלולות לפגוע בערך הנכסוציביש את זכות למנוע מהצד הלווה המלווה 

 להעביר מראש את זכויות כאשר בעל השליטה מכר חוזה עתידי עליו. זהה העניין לחלוטיןהמניות של ה במקר

הרי יש אפשרות שהמניות אכן יעברו ,  עם צד שניPutת יכאשר יש לבעל מניות חוזה אופצי. ההצבעה לקונה

מן . )(Cash Settlement זה היהיבפועל אכן יעברו המניות או שאם לצורך דיוננו אין זה משנה (השני צד ידי הל

   . בעל המניותזו של זהה להצבעה ה לראותו כבעל עניין בעל זכות יש, לכן, הטעם הזה

  כלים משפטיים. 7
 השימוש לרעה בנגזרים על  למנוע את אפשרותרשותנו על מנתבפרק זה נבחן את הכלים המשפטיים העומדים ל

   . ידי בעלי שליטה

   ברותדיני החממשפטיים כלים  7.1

    חובת ההגינות של בעל השליטה 7.1.1
במהלך השנים התחלפה גישת דיני החברות המסורתיים על פיה מותר לבעל המניות להצביע במניותיו כרצונו 

בדין המטיל מגבלות על דרך הצבעתו של בעל המניות והמכפיף אותו לסטנדרטים של חובת אמון כלפי החברה 

  . 62וכלפי בעלי המניות האחרים

הכירו , עוד לפני תחילת חוק החברות.  לחוק193' ובת ההגינות של בעלי השליטה קבועה כיום במסגרת סח

גישת המשפט המקובל .  63אחרהבקיומה של חובת אמונים המוטלת על מי שבידו הכוח לשלוט על רכושו של 

על כן סרב . 64ל פי רצונובעניין זה הושתתה על ראיית המניה כנכס של בעליה ועשיית שימוש בזכותו הרכושית ע

המשפט המקובל האנגלי להכיר בקיומה של חובת אמונים המוטלת על בעלי מניות בחברה והכיר בזכותו של כל 

.  65אפילו יהא בכך כדי לפגוע באינטרסים של החברה ושל בעלי המניות האחרים, בעל מניות להצביע כרצונו

 66בפסיקת בית המשפט העליון,  טרם חוק החברותעוד. הדין בישראל לא הלך בעקבות הפסיקה האנגלית

הוחלה על בעלי מניות בחברה חובת אמון כלפי החברה ובמקרים מסוימים גם כלפי קבוצה או יחיד מבעלי 

הכיר בית המשפט בקיומה של חובת אמון בעת מכירת השליטה על ידי בעלי , באופן ספציפי יותר. מניתיה

ליטה מנתקת את קשר התלות בין טובת החברה לטובתו של בעל הטעם לכך הוא כי מכירת הש. השליטה

                                                
 307שם גרוס  62
 492) ז"תשמ (שיקול דעת שיפוטיברק ' א 63

64 Pender v. Lushington (1877) 6 Ch. D. 70. 75   
65 North West Transportation Co. Ltd. v. Beatty (1887) 12 App. Cas. 589, 593    

  253) 3(ד לח"פ, מ"פויכטונגר בע. ל.בנק י' קוסוי נ 817/79א "ע 66
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סיטואציה זו נדונה רבות במסגרת . 67המניות הדומיננטי ובכך יוצרת סיטואציה המתאפיינת בבעיית הנציג

חוק . הספרות וקיימות דעות שונות בעניין זכותם של בעלי השליטה ליהנות מפרמיה בעת מכירת שליטתם

. 68"חובת ההגינות: "אמונים של מניות בעלי השליטה בהוראת חוק וכינה אותההחברות עיגן את חובת ה

 המפנה את חובת תום הלב ,ל בעלי המניותליש לשים לב כי בשונה מההוראה המטילה חובות על כ, אולם

מכירה ההוראה המטילה חובות על בעלי שליטה בחובת , אחריםהמניות הוהדרך המקובלת גם כלפי בעלי 

 איזון בין האינטרסים של הקבוצות אינטרסי החברה ייקבעו על פי. לחברהפנית אך ורק ביחס ההגינות המו

השמטתה של הפניית חובת ההגינות של . מעמדה היחסי של כל קבוצה בחברההשונות בהתאם למשקלה ול

וט בעלי השליטה כלפי שאר בעלי המניות מדגישה את עדיפותה של טובת החברה על טובת בעלי מניות המיע

ומטילה ספק לגבי זכותם של בעלי מניות המיעוט לתבוע באופן ישיר את בעלי השליטה בסיטואציות שאינן 

חובת ההגינות חלה הן על בעל שליטה והן על בעל כוח . ובות החלות על כלל בעלי המניותנכנסות לגדר הח

לא יוחדה חובת , ח שליטהלאור פרשנותו הרחבה של המונ. 69מהותי הוא, לקיומה של שליטההמבחן . הכרעה

ש המחוזי "יישום חובת ההגינות נעשה על ידי ביהמ. ל שליטה אלא גם לבעלי כוח הכרעהההגינות רק לבע

) סער' חב(עילת התביעה הייתה נעוצה בהעברת שליש ממניותיו של בעל שליטה . 70סער ציון' בעניין עצמון נ

הייתה הרכישה עשויה . וכש שהוא חברה מתחרההרכישה על ידי הנאמן נעשתה בעבור ר. לחברת נאמנות

הגינות על ידי השופטת ברון הכירה בכך כהפרה של חובת ה. זכות למנות דירקטור בחברהגם להקנות לרוכש 

על ידי שימוש במערך . כיוון שלרוכש אינטרס בסילוקה של החברה מפעילות עסקיתבעל מניות השליטה 

יוכל הרוכש לשפר הצעותיו במכרזים ולהביא לידי דחיית , רקטור בהבאמצעות מינוי די, הלוגיסטי של החברה

  .   הצעותיה של החברה במכרזים

החובה בחברה מוטלת על כל בעלי המניות , המוטלת על מגזר מסוים של בעלי המניות, בהבדל מחובת ההגינות

מחויב בעל המניות לנהוג מונה החוק מספר עניינים ספציפיים שבהם , בנוסף. 71לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב

שאלה חשובה היא לטובת מי חייב בעל . 73 ולהימנע מניצול לרעה של כוחו בחברה72בתום לב ובדרך מקובלת

 כי 75קבעה הפסיקה, עם זאת. 74שהרי טובת החברה אינה תמיד שקולה לטובת בעלי מניותיה? המניות לפעול 

  .ת אינו רשאי להתחשב באינטרסים האישיים שלואין ללמוד מחובה זו כי בעל מניות המצביע באסיפה כללי

ה ואותו במיד?  כלפי מי, ואם כן? אם בעל שליטה המגדר החזקותיו חורג מכלל ההגינות ה -נשאלת השאלה 

 כנגד תוצאות ים אחריםאו נגזר Put תאופציי עת שהוא מוגן על ידי, בעל שליטה פועל כנגד אינטרס החברה

. הוגן לגבי בעלי המניות האחריםאבל בעיקר אין הוא . גינות כלפי החברה הרי שהוא לא פועל בה,פעולתו

 ללא אפקט משמעותי על הפעילות העסקית של ,לדוגמא אם פעולותיו יגרמו לירידה זמנית של מניית החברה

                                                
 )יה'פרוקצ: להלן (357-358 )ד"תשנ (דיני חברות חדשים בישראל, יה'פרוקצ' א 67
  306כהן ' שם צ 68

  י מניות השליטה היא פחותה מזו המוטלת על  נועד להמחיש כי החובה המוטלת על מעל" חובת אמונים"ולא " חובת הגינות"   כינוי החובה בשם 
  .    נושאי משרה בחברה

   לעיל3ראה פרק  69
  389) 2(דינים מחוזי לד, 'מ ואח"סער שיאון החזקות בע' נ' עצמון ואח 10820/99) א"ת(פ "ה 70
, )חוק החוזים: להלן) (לק כלליח( לחוק החוזים 39 ניתן ללמוד מכוח סעיף על החובה של בעל המניות לנהוג בתום הלב ובדרך מקובלת 71

כפופים , בהיותם צדדים לחוזה. לחוק החוזים המרחיב את היקף החובה לגבי חיובים ופעולות הנובעים מחוזה) ב(61 ומכוח סעיף 1973-ג"תשל
  . גם בעלי המניות לחובה הכללית לפעול בדרך מקובלת ובתום לב בעת שימוש בזכויות המוקנות להם מכוח ההסכם

  834, 828) 1(ד לה"פ, בית הדין הארצי לעבודה בירושלים' מ נ"שירותי תחבורה ציבוריים באר שבע בע 59/80צ "ניין זה בגראה בע
לחוק החברות לעניין אישור פעולות ) 4)(א(192גם סעיף   ראה;מיזוג, הגדלת הון המניות הרשום,  שינוי התקנון– על העניינים הללו מנויים 72

ר האסיפה הכללית בשל היותן פעולות של נושאי משרה הנגועות בחשש להפרת חובת האמונים או בשל היותן עסקאות ועסקאות הטעונות אישו
 . עם בעלי עניין

 לחוק החברות ) א(192סעיף  73
  )למיעוטשאינו יודע אם הוא שייך לרוב או (המבחן שאומץ בפסיקה האנגלית הוא האם הפעולה היא לטובתו של בעל מניות היפותטי בחברה  74

Greenhalgh v. Ardene Cinemas Ltd. [1951] Ch. 286 (C.A.) 
  241, 233) 11(ז "מ תשל"פ, מ"גליקמן בע' מ נ"ברקאי בע 3788/75) א"ת(פ "ה 75
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מניות אחרים אלא האין חובת הגינות כלפי בעלי הסברנו לעיל כי .  הרי שרק בעלי מניות אחרים נפגעו,החברה

בבואנו לבדוק אם פעל בעל , הגישה הרווחת היא כי באופן עקרוני.  ובדרך מקובלתתום לבחובה לנהוג בק ר

בחינת מצבו , דהיינו. המניות בתום לב לטובת החברה ולטובת בעלי המניות האחרים נפעיל מבחן סובייקטיבי

תן להשתמש במבחן בשל הקושי הראיתי ני, אולם. הנפשי האמיתי של בעל המניות בכל מקרה לגופו

בחינה האם , דהיינו. האובייקטיבי על מנת להקים חזקה ניתנת לסתירה באשר למצבו הנפשי של בעל המניות

קשה לטעון חוסר תום לב לגבי בל מניות שאך רצה יש להניח ש .76תוצאות הפעולה מתבטאות בהטבה בפועל

כלפיו חוסר תום לב קל יותר וטעון ל, פגעבמידה וכותב האופציה נ, אולם.  הנגזריםלהגן על עצמו באמצעות

מדובר בכלי שאינו  אך ,הבעיותת ותום הלב אכן נותן מענה למקצת כלי ההגינו. )חלק כללי (חוק החוזיםמכוח 

מושגים כלליים הפתוחים תום לב ודרך מקובלת הם , המושגים הגינות . חד משמעי וקשה ליישום בפועל

  . לפרשנויות שונות

חובת ההגינות  לחוק החברות כך ש193 לעדכן את סעיף אנו מציעיםבעייתיות המוצגת לעיל כדי לפתור את ה

 סיכונים מיוחדים של פגיעה באינטרסים ית על ידי החבים בחובה זו מעוררת לבדוק האם פעולה הנעשתחייב

 על פי 193ף  סעי.של בעלי מניות אחרים ולאזן באורח הוגן את האינטרסים השונים של כל המושפעים מהפעולה

  .לחברהת אך ורק ביחס המופנועל בעלי שליטה הגינות  חובות  מטיל,לשונו

   הזכות לערוך הסכמים עם בעלי מניות אחרים 7.1.2
 וזכויות נוספות שמטרתן לאפשר לבעל המניות להפיק 77זכויות בעלי מניות בחברה כוללות זכויות שונות למידע

הזכות לערוך ו,  נמנות הזכות להצביע באסיפה הכלליתאחרונותיות ההזכוסוג על . תועלת מן הנכס שבבעלותו

 בעלי המניות רשאים לקשור את עצמם בהסכמי הצבעה ובלבד שהסכם .הסכמים עם בעלי מניות אחרים

כאשר חובתו של בעל המניות כלפי החברה גוברת בכל . ההצבעה נערך בתום לב ואינו מנוגד לטובת החברה

יש , בהיעדר פסיקה ישראלית מהותית בנושא הסכמי הצבעה, 79על פי גרוס. 78הסכםמקרה על חובת ביצוע ה

אלא אם כוונתם להונות או לפגוע , להניח כי הדין הישראלי ילך בעקבות הדין האמריקאי ויאכוף הסכמים אלה

צר ע על פיה חתימת הסכם הצבעה היו"פורסמה החלטת מליאת רשות ני, 2001ביולי . 80בבעלי המניות האחרים

ת על כך כי עמדת הרשות מבוסס. לראשונה שליטה בחברה אינה אפשרית אלא בדרך של הצעת רכש מיוחדת

מחייבת הגנה על בעלי המניות אשר אינם צד להסכם ההצבעה החברות  לחוק 328 יצירת שליטה כאמור בסעיף

 לחוזה סק יתייחמכאן אפשר להסיק שהמחוק . 81באמצעות חיוב הצדדים להסכם להציע הצעת רכש מיוחדת

, לדעתנו התייחסות זו אינה מספקת . כבלתי חוקי רק אם כוונתו להונות או לפגוע בבעלי מניות אחריםיםהנגזר

   .ודאי לא לגבי כל טווח המקרים

  הזכות לסעד במקרה של קיפוח  7.1.3
על ידי )  עתידינוכחי או(עת מוכח קיומו של נזק . 82לבעלי המניות בחברה גם הזכות לסעד במקרה של קיפוח

יכול בית המשפט להעניק כל סעד שנועד להפסיק את הקיפוח תוך התערבות בניהולה , בעל מניות בחברה

  .  הפנימי של החברה

                                                
 191-193, 105כהן ' שם צ 76
 . במסמכים אחרים של החברהת הכספיים ו"בדוחו, בתקנון, במרשמי בעלי המניות, כגון הזכות לעיון בפרוטוקולים של האסיפות הכלליות 77
 )מור-בר-פלמן: להלן (884-885)1984(' מהדורה רביעית כרך א, דיני חברות בישראל הלכה למעשה, מור-בר' ה, פלמן' א 78
  312, שם גרוס 79

 80 Schreiber v. Carnby, 447 A.2d 17 (Del. Ch. 1982)   
  566, שם גרוס 81
  לחוק החברות191סעיף  82
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 חובתם של בעלי המניות להימנע מלקפח בעלי מניות –אל עילת הקיפוח ניתן להתייחס גם בהיבט של החובה 

ול להפעיל את כוח ההצבעה שלו כרצונו כשהדבר מהווה קיפוח המשמעות היא כי בעל המניות אינו יכ. אחרים

 לחוק החברות בשינויים המחויבים וכן 191 על הפרת הוראה זו יחולו הוראות סעיף. של בעלי מניות אחרים

כדי נשאלת השאלה האם יש בפעולת בעל השליטה ב .83הדינים החלים על הפרת חוזה בשינויים המחויבים

. א נתינת דבר מה לאחד על חשבון האחרמשמעותו המילולית הי, קיפוח? קיפוח משום להיטיב עם עצמו 

בעל המניות אמצעות חוזה נגזרים בעוד בחר להגן על עצמו בהעובדה כי בעל השליטה  עצם ,הנדוןבמקרה 

פעולה שהשפיעה על החזקת בעלי המניות בכך כי הייתה להוביל בהכרח למסקנה כדי ב אין בו ,לאהאחר 

קים ברובם של המקרים את עילת  יהסחר בנגזרים על ידי בעל השליטה לא, לדעתנו. באופן שונההאחרים 

  . הקיפוח

  דיני ניירות ערך משפטיים מכלים   7.2

   דיווחהחובת  7.2.1

מוטלת על תאגיד שניירות הערך שלו הוצעו , חובת הדיווח כאמור בחוק ניירות ערך ובתקנות שהותקנו מכוחו

שני סוגי . ח חלה כל עוד ניירות הערך של התאגיד מצויים בידי הציבור"חובת הגשת הדו. שקיףלציבור על פי ת

ח התקופתי צריך שיפורטו "במסגרת הדו. ח המיידי"ח התקופתי והדו"ת הרלוונטיים לעניינינו הם הדו"הדוחו

ל עניין בתאגיד נכון בהם מחזיק כל בע, המניות וניירות הערך ההמירים של התאגיד, לפי מיטב ידיעת התאגיד

ח התקופתי השווי הנקוב של מניות בתאגיד שבעל העניין התחייב לרכוש או "ין בדויצועוד . ח"לתאריך הדו

ע מבטא את הרציונל העומד מאחורי חובת הגשת "לחוק ני) ג(36' ס. 84שהתאגיד התחייב למסור לבעל העניין

ל מידע אשר עשוי להשפיע על שיקוליהם לעניין על התאגיד להביא לידיעת המשקיעים כ. 85ח התקופתי"הדו

 בגדר הנגזריםאין , על פי הפסיקה, נכון להיוםבהמשך נראה כי . 86קנייה או מכירה של ניירות ערך של התאגיד

חוק ניירות ערך מחייב תאגיד אשר , עם זאת.  חובת דיווחעליהםולכן לא חלה ) ראה דיון בהמשך(ר ערך יני

התרחשותם את דבר באופן מיידי ציבור על פי תקנות הדיווח לגלות לציבור המשקיעים הציע ניירות ערך שלו ל

דיווח מיידי כאמור יעשה . של אירועים חריגים שהם בעלי חשיבות לקבלת החלטות של המשקיע הסביר

, י מספר נושאים אשר כל שינומונותתקנות הדיווח . במקביל הן לרשות לניירות ערך והן לבורסה לניירות ערך

אחד הנושאים החשובים ביותר מבחינת ציבור .  דיווח מיידימחייב, חשות הנוגעים אליהםאירוע או התר

ואמנם תקנות הדיווח . המשקיעים לעניין החלטותיהם הוא שינוי בהחזקותיהם של בעלי עניין בתאגיד

בא לידיעת החברה כי הו כל עוד. 87מחייבות דיווח מיידי בדבר כל שינוי בהחזקותיהם של בעלי העניין בתאגיד

לבעל ייתכן כי , כפי שניווכח להלן, אולם.  על כך יש לה לכן חובה לדווח חתם על חוזה נגזריםבעל השליטה

 ערך מבחינת ות בגדר ניירם אינים שכן נגזר חוזה הנגזרים לחברהחובת דיווח אודותכלל  אין השליטה בחברה

  . ע"חוק ני

 עוד בטרם ייוודע ן הראשונים לדעת על כל שינוי הצפוי בעסקי התאגידבי , מטבע הדברים, הםבעלי העניין

או מי " אנשי פנים"נים על ידי אלה המוגדרים אמנם קיימת מגבלה חמורה על השימוש במידע פ. בורהעניין בצי

 למידע רגיש בחברה לעיתים ראשוני ובכל זאת לאור החשיפה של בעלי השליטה" אנשי פנים"ו מידע משקיבל

ישות רכ. איתות לכלל ציבור המשקיעיםיהם בניירות ערך של התאגיד עלולות לשמש בפועל פעולות, ודאיולא 

                                                
 321שם גרוס  83
 )תקנות הדיווח: להלן (1970-ל"התש, )חות תקופתיים ומיידיים"דו( לתקנות ניירות ערך 24נה תק 84
  203 שם עדיני  85
  830, 818) 2(ד מו"פ, רשות ניירות ערך' מ נ"ברנוביץ נכסים והשכרה בע. צ.א 5320/90א "ע 86
 ע" לחוק ני37'  לתקנות הדיווח וס33ראה תקנה  87
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אכן מאמין בעל השליטה כי לציבור המשקיעים  לאותת משמעותיות על ידי בעל השליטה בחברה עשויות

כי הגיע , חברה כי הוא אינו בוטח עוד בהצלחת המכירה על ידי בעל השליטה עלולה לאותת, בחברה ולהיפך

. 88לידיו מידע שלילי אודות עסקי החברה או לאותת על קיומו של מאבק בין בעלי העניין או השליטה בחברה

בין כזה , "משקיע סביר"דיווח אודות כל שינוי בהחזקות בעל עניין מהווה נושא חשוב וערכי ביותר מבחינת 

המקביל לחובה , ות העניין דאג המחוקק להטילבשל חשיב. המחזיק כבר במניות ובין כזה השוקל את רכישתן

יודגש גם כי חובות הדיווח המיידי אינן גורעות . 89על בעל העניין עצמוהמוטלת על התאגיד חובה מקבילה גם 

חובת הדיווח המיידי . 90מחובת התאגיד לדווח על אחזקות בעלי העניין בו גם במסגרת הדיווחים התקופתיים

  . רות ערך הפך לראשונה לבעל עניין בתאגידקיימת גם כאשר מחזיק בניי

ח מיידי החורג מדרך העסקים "יב למסור לציבור המשקיעים דושהציע ניירות ערך שלו לציבור מחותאגיד 

היקפו או תוצאותיו האפשריות ואשר עשויה להיות לו השפעה מהותית על , הרגילה של התאגיד בשל טיבו

  91התאגיד או על מחיר ניירות הערך שלו

 לחוק 1' כהגדרתו בס" נייר ערך"מהווים אינם נגזרים על פיהן , נשמעות דעות במסגרת הפסיקה היא כי הבעיה

לכן אין חובת דיווח מצד בעל השליטה לגבי המסחר שהוא עושה בנגזרי המניה לא כלפי הרשות ולא כלפי . ע"ני

 בשל עניין החורג מדרך העסקים גם אם נכניס את העניין בגדר חובת הדיווח המיידית של החברה. החברה

היעדר חובת , ע שלו"הרגילה של התאגיד לאור ההשפעה המהותית שיכולה להיות לו על התאגיד או מחיר הני

  .  הדווח מצד בעל השליטה כלפי החברה מסכלת את יכולת דיווח החברה בעניין זה

מזרחי תבע הבנק . 92דונה בעניין רוזןזו ניע " לחוק ני1' האם נגזרים מהווים נייר ערך כהגדרתו בסשאלה ה

הלקוח התגונן בטענה שמעשי הבנק נגועים באי . לקוח בגין יתרת חובה שנוצרה אצלו בקשר לעסקאות נגזרות

ע בלי קבלת "חוקיות לפי חוק ניירות ערך בכך שהמסחר במכשירים הללו אצל הבנק מהווה פתיחת בורסה לני

אופציות וחוזים עתידיים אינם דחה את טענות הלקוח וקבע כי ) ךאלשיי' הש(בית המשפט המחוזי . רישיון

  . 93ע" לחוק ני1'  בסניירות ערך כהגדרתם

נמנו של השופטת  הנימוקים הטכניים לע. 94השופטת בפסק דינה התבססה על נימוקים טכניים ומהותיים

ע משום שחוזה עתידי "חוק ני ל1'  לפי סל ההגדרה המילולית של ניירות ערך עונים עהעובדה כי הנגזרים אינם

לא מדובר בסדרת חוזים , טענה השופטת, יםבמקרה של נגזר. נעשה במסמך ואינו מונפק בסדרות או ממוספר

ם מעין הסדר כספי שבו מדד החוזה העתידי מגל. הומוגניים אלא בחוזים דו צדדיים הנכרתים בין שני צדדים

 לקביעת רווחיו או הפסדיו בעתיד של המתקשר בחוזה ותו )חוץ מערכתי( משמש משתנה אקסוגני של נייר ערך

 העובדה כי אין החוזה העתידי מהווה אמצעי לגיוס הון על ידי של השופטת מנויהעל הנימוקים המהותיים . לא

  . כיבות את המדד אין אלא קשר עקיףבין רוכש חוזה עתידי לבין חברה כלשהי מהחברות המר, לפיכך. תאגידים

ופטת בפסק ניתן לחלוק על נימוקיה של הש. 95היא בעייתית ביותר" נייר ערך"זרים אינם בגדר הקביעה כי נג

להבדיל , השוק המשני.  הנסחרים בשוק המשני אינם משמשים לגיוס הוןדין זה שכן אף יתר ניירות הערך

                                                
 223שם עדיני  88
התקנה קובעת כי המועד . 2003-ג"התשס, )מועדי הגשת הודעה של בעלי עניין( לתקנות ניירות ערך 2ראה גם תקנה , ע"לחוק ני 37' ראה ס 89

הוא לא יאוחר מיום מסחר אחד לאחר מועד האירוע , על כל שינוי בהחזקותיו בניירות ערך של התאגיד, להגשת הודעת בעל העניין לתאגיד
 . נשוא ההודעה

 תקנות הדיווח ל24תקנה  90
 לתקנות הדיווח) א(36תקנה  91
 )יוזפוב-פסרמן: להלן (2009) ט"התשס(יוזפוב דיני ניירות ערך חובת הגילוי -פסרמן' ל 92
  : ע לצרכים אחרים כגון לצורך הגשת תובענה ייצוגית בגין נזק שנגרם למחזיקים בהם"למרות שהם עשויים להיחשב ני 93

  )2004 (1423) 2(2004 קודסי' מ נ" השקעות בעאופמת 7608/02) א"מחוזי ת(א "בש
 334יוזפוב -שם פסרמן 94
  ראה גם את דעתו של עדיני  95
 )ד"תשס (דיני ניירות ערךעדיני ' ר
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חובות נע את הוצאת חוזה הנגזרים מקטגוריית ניירות הערך תמ.  הוןמהשוק הראשוני כלל אינו משמש לגיוס

בהחלט ניתן . על הנגזרים ע"ני לחוק 1'בפרק חהחלת האיסורים הקבועים הדיווח של בעל העניין ותמנע את 

קביעתה של השופטת אלשייך . ע גם לגבי נגזרים"לדבר על ביצוע עבירות של שימוש במידע פנים או תרמית בני

  . 96ד זת"לויט בפס' אינה מתיישבת גם עם קביעתו של הש

אך החוק הקיים ,  המשקיעיםציבור הדיווח על קניית נגזרים על ידי בעל השליטה נראית כעניין חיוני לחובת

מעיני , ת פעולותיו ממוסכות מעין הציבור ואפילולבצע אבאופן זה יכול בעל השליטה . אינו מחייב דיווח כזה

  .החברה

. דיווח הן כלפי החברה והן כלפי הציבור יש להטיל על בעל עניין בחברה הסוחר בנגזרי החברה  חובתלדעתנו 

 1סעיף נייר ערך בהנגזרים במסגרת הגדרת  את יש לכלול, כמו כן. גם על החברה יש להטיל חובת דיווח מיידי

 ,לדוגמה. כתוצאה מכךיהיו מי שיטענו לפגיעה הטלת חובת הדיווח אינה כה פשוטה ליישום שכן . ע"לחוק ני

ייתכן כי . אינם רוצים לחשוף את אסטרטגית פעולתםאשר חכמים אחרים קרנות גידור או משקיעים מתו

הרגולטור , קוחה של החברה כך תחת עינם הפ.ולטוררגבמקרה זה תספיק חובת גילוי תחת סודיות רק כלפי ה

במניות החברה בשל נגזרים אות  לעסקלהיכנס המשקיעים כולו יזהר בעל השליטהציבור ואם ניתן אף 

  . ת והכלכליות של מעשיוההשלכות החוקיו

  שימוש במידע פנים  7.2.2
שימוש במידע פנים הינו אחת התופעות הרווחות ביותר בכל שוק הון בשל הפיתוי הגדול של אלה המחזיקים בו 

יעילות , שוויון, האיסור על השימוש במידע פנים מושתת על עקרונות של הגינות. על מנת להפיק רווח כספי ניכר

מחוקק בהסדרת איסור השימוש במידע פנים היא להעמיד את כל המשתתפים בפני אותו סיכון כוונת ה. וסדר

מטרתו של האיסור בשימוש במידע פנים הוא האיסור וההגבלה על . 97ואי וודאות אינהרנטיים בניירות ערך

 Disclose (99"גלה או הימנע"הכלל אותו מתווה האיסור התחיקתי הוא  .98פעילותם בשוק ההון של אנשי פנים

or Abstain Rule .( על מי שברשותו מידע פנים להמתין עד שהמידע יהפוך לנחלת הכלל ורק אז הוא יורשה

שיש , בורסה לניירות ערך הנסחרים בניירות ערךשהנפיקה , חברהידע פנים הוא מידע על מ.  לעשות בו שימוש

וידוע רק לעוסקים בענייניה הפנימיים של , אך טרם פורסם ברבים, בו כדי להשפיע על מחיר ניירות ערך אלה

. השימוש בו אסורולכן , עת המסחר בניירות הערךפני הציבור ב-עלע פנים מעניק למחזיק בו יתרון מיד. החברה

על התפתחות , על שינוי במצבה, מידע על התפתחות בחברה" -כ 100םמגדיר מידע פני,  לחוק ניירות ערך1'רק חפ

אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום , או מידע אחר על החברה, או שינוי צפויים

שימוש במידע פנים פירושו עשיית עסקה בנייר ערך שהמידע . "שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה

  . כשיש יסוד סביר להניח שהלה יעשה שימוש במידע, או מסירת מידע זה לאחר, עוסק בו

קשריהם העסקיים  , הם אותם אנשים המקורבים לתאגיד שמניותיו נסחרות אשר מתוקף תפקידםאנשי פנים 

  .  הם נגישים למידע מהותי הנוגע לתאגיד,  גבואו מתוקף היותם בעלי מניות בו בשיעור

עדות לרצון . ע החלה על פרק השימוש במידע פנים הנה רחבה יותר" לחוק ני52' הגדרת נייר ערך לפי ס

העושה ) "א(ב52' מנוסח הוראת סגם המחוקק להחיל עבירת שימוש במידע פנים גם לגבי הנגזרים ניתן להסיק 

הפרשנות הסבירה ביותר ללשון זו היא כי ". רך של החברה הוא נכס בסיס שלועסקה בנייר ערך אחר שנייר ע

  . מדובר בנגזרים
                                                

  196, 192) 1(ד "מ תשנ"פ, 'מ ואח"טבע תעשיות פרמצבטיות בע' נ' מ ואח"זת חברה לייעוץ כלכלי בע 117/92א "ת 96
97 SEC v. Texas Gulf Sulphur Co., 401 F.2d 833 (1968) 848   

  )עניין גיבור סברינה: להלן (337) 4(ד נג"פ, י"מ' נ' רוזוב ואח 4675/97פ "ע 98
  שם 99

 ע"א לחוק ני52' ס 100
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קנה איש פנים מרכזי בחברה ניירות ערך של החברה שבה ה קובע חזקה הניתנת לסתירה על פיה מקום בו 52' ס

בתוך , שלהםהוא משמש איש פנים מרכזי או ניירות ערך אחרים שניירות ערך של החברה הם נכס בסיס 

או מכר ניירות ערך כאלה בתוך שלושה חודשים מיום שבו , שלושה חודשים מיום שבו מכר ניירות ערך כאמור

אלא אם כן יוכיח כי לא היה בידו , תהיה זו ראיה לכאורה כי עשה שימוש במידע פנים, קנה ניירות ערך כאמור

רת עבי.  שלא היה בידו מידע פנים אותה עתאו שבנסיבות הענין סביר, מידע פנים בעת המכירה או הקניה

והקשר של מחשבה פלילית הוכחת שני יסודות חשובים והיא היסוד הנפשי השימוש במידע פנים מצריכה 

. ייתכן כי כלל לא התקיים בו היסוד הנפשי הנדרש, במידה והנאשם לא היה מודע לערך המידע שבידו. הסיבתי

  . 101וא שגרם לו לבצע את הפעולות בניירות הערךכך גם אם יטען הנאשם כי לא המידע ה

איש פנים מרכזי בחברה כאמור  ל כןנחשב גם, א לחוק52' על פי ס,  או בעל שליטהלעניינינו בעל מניות עיקרי

ככזה חלה ביחס אליו חזקה הניתנת לסתירה שלפיה בכל מקרה בו ביצע עסקה בנייר ערך של . )ב(ה52' בס

מטרת המחוקק ביצירת הקטגוריה של איש פנים מרכזי . שה שימוש במידע פניםהוא ע,  כאמור בסעיףהחברה

נס  שירצה להיכבעל השליטה, כלומר. 102איש פנים מסוג זה ולמנוע ממנו חופש פעולה נרחב מידיהייתה להגביל 

 , לדוגמהPerry-Mylanבמקרה . לא עשה זאת על סמך מידע פנים שהיה בידולחוזה נגזרים יצטרך להוכיח כי 

קיים קושי . בעת כניסתו לחוזה הנגזרים Kingהולכת להתבצע עסקת קנייה של  לטעון כי לא ידע כי Perryיוכל 

לנו עניין לא תמיד .  בחוק אינה מתאימההחזקה המנויה, במקרה של הנגזרים, מעבר לכך .להוכיחראייתי 

 הוא בהפעלת סיום העסקה. כירתהאת מקניית אופציה אינה דורשת , לדוגמה. קניה ומכירה במרווח זמן קצרב

במקרה זה ניוותר ללא החזקה האמורה אלא עם עבירת שימוש במידע פנים על פי הנוסח . האופציה או פקיעתה

  . הכללי שלה על מגבלותיו

 עדיין בכוונה לגדר אולם, נגזרים ללא שימוש במידע פניםלעסקאות בבעל השליטה יכנס  ,רוב המקריםב, בנוסף

ניתן למניעה על ידי שימוש תמיד הנזק שעלול להיגרם מכך לא , 103מסוימתאסטרטגיה יכנס להסיכונים או ל

) אופציה אמריקאית(וא ייתכן כי לאחר שבידו אופציה הניתנת למימוש בכל זמן שה , לדוגמה.בהוראת חוק זו

אינו נכנס עניין זה כנראה .  להשתמש במידע פנים כדי להחליט מתי לממש את האופציהיוכל בעל השליטה

  . 104תחת הוראות החוק למניעת שימוש במידע פנים

 בישראל בעבירה של שימוש במידע הענישה שננקטה בעבר על ידי בתי המשפטמדיניות בנוסף ראוי לציין כי 

בעזרת שימוש בנגזרים ע הוא כלי חזק למניעת מניפולציה " לחוק ני1פרק ח. 105פנים התאפיינה בענישה מקלה

 בגין שימוש נה זכות תביעה אישית למשקיע בניירות ערךהחוק בישראל אינו מק.  מהסוגיות פותר חלקאינואך 

זכות התביעה האזרחית בשל . במידע פנים אלא רק לחברה שבניירות הערך שלה נעשה השימוש במידע פנים

כות אחד היישומים החשובים של ז, לעניינינו. 106 החוק הישראליימוש במידע פנים מוגבלת מאוד על פיש

בעל כאשר לדוגמה . נגזריםבוי להיות דווקא בעסקאות עשהתביעה האזרחית בעילה של שימוש במידע פנים 

                                                
  .הטענה אמנם בעייתית וקשה להוכחה אולם אפשרית בהחלט ליצירת ספק סביר 101

  485     ראה עדיני 
  297יז , וםדינים של, מלצר' י נ"מ 6188/93) א"ת(פ "ת 102

  315דינים שלום יז , פרנקל' י נ"מ 3305/92) א"ת(פ "     ת
ע על פיה לא ישא אדם באחריות פלילית אם הוכיח כי "לחוק ני) 9)(א(ז52ייתכן שבמקרה זה יוכל בעל השליטה להשתמש בהגנת סעיף  103

עתו במספר הזדמנויות כי בפרשו הוראת הגנה זו הוא בית המשפט העליון הבהיר ד, עם זאת. בנסיבות העניין הייתה הצדקה לביצוע העסקה
   -ראה. יפעל באורח מצמצם

  386שם עניין גיבור סברינה 
  797) 7(דינים מחוזי כו, י"מ' קרן נ 331/94) א"ת(פ "ע
  537דינים שלום יז , רותם' י נ"מ 7388/94) א"ת(פ "ת

  .  האופציה הוא כבר קנה בעת שלא היה בידו המידע פניםאולם את. ע"ה העסקה היא עסקת מכירה או קניית של ני52' לפי ס 104
  560שם עדיני  105
 ע מקנה זכות תביעה אזרחית רק לחברה שבניירות ערך שלה נעשתה עסקה אגב שימוש במידע פנים"ח לחוק ני52סעיף  106
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במקרה זה .  על פיו ערך המניה צפוי לעלותת המניה בעקבות מידע הנמצא ברשותויה לקניהשליטה קונה אופצי

 יר כי החברה היא הנפגע היחידאין זה נכון לומ, על כן. י יהיה מוכר האופציה לבעל השליטההנפגע העיקר

ע " לחוק ני52' שימוש בעוולה הנזיקית של הפרת חובה חקוקה לגבי הוראת ס. פניםהשימוש במידע המ

   . שהופרה אינו כה נפוץ בשל מגבלות יישום

  מניפולציה במניות תרמית ו 7.2.3
העומד הנשיא ברק על הרציונל  עמד 107בפרשת ואקנין. ע" לחוק ני54עבירת התרמית בניירות ערך מנויה בסעיף 

, ככל שניתן, ע היא להבטיח"לחוק ני) 1)(א(54אכן מטרתו של סעיף "ע " לחוק ני54מאחורי חקיקת סעיף 

בלי שצד אחד ינצל , מודעות של הצדדים לעסקה בניירות ערך לעובדות הרלוונטיות המהותיות שביסודה

יתרון על פני כלל ,  מן הסתם,בעל עניין בחברה ישל ."באורח בלתי לגיטימי יתרון שיש לו על פני הצד השני

, שעל פי פרשנות זו, מכאן. הציבור הן במידת השפעתו על מחיר המניה או המידע אשר נמצא או ימצא ברשותו

 הרי הוא ,אינו יודע על היתרון של האחרוןבמידה ו , בעל שליטה בחברהותו צד אשר נכנס לחוזה נגזרים עםא

 108 הלוקה בחסר54' פעמים רבות נמתחה ביקורת על נוסח ס. דיעת עובדות מהותיותנכנס לעסקה ללא י

פרסום עובדות , תכסיס, תחבולה"והומלץ להרחיב את ההגדרה הסטטוטורית באופן שתכלול גם פעולות כגון 

 מקשה עלינו לשון הסעיף, למרות פרשנות מרחיבה זו, אולם". העלמת עובדות או בדרך פסולה אחרת, מטעות

ת הפסיקה א מרחיבה ,עם זאת. יש צורך להראות הנעה תוך כדי תרמיתמכיוון ש המקרה דנןלהפעיל אותו על 

מסרים רבי עוצמה בשוק . לחול על הנעה שאינה מילולית, עשוי על פי לשונו) 1)(א(54סעיף פרשנות הסעיף כך ש

הוא " בהעלמת עובדות מהותיות"הרכיב של . 109ניירות הערך בדרך של התנהגות ניירות הערך במסחר בבורסה

סעיף מלשון )". בכתב בעל פה או בדרך אחרת(בהבטחה או בתחזית , באמרה"רכיב חלופי לרכיבים של הנעה 

בעניין ואקנין פסק בית . לחוק משתמע כי המחוקק הישראלי ביקש להחמיר עם הנאשמים בעבירה זו) 1)(א(54

יש צורך בהוכחת העלמתן ,  במישור העובדתי– לשני רכיבים המשפט העליון כי חובת ההוכחה בעניין זה נוגעת

עובדות "נאשמים לכך שהועלמו ל היש צורך בהוכחת מודעות ש, במישור הנפשי. של עובדות מהותיות

מי שמניע את זולתו לסחור בניירות ערך צריך לגלות לו עובדות מהותיות "מכאן המסקנה כי . 110)מהותיות

 בה הועמד לדין אדם בגין תרמית בניירות ערך 112גם לפנות אל פרשת אייל רותםראוי . 111"הקשורות במסחר זה

בשל אי גילו , לחוק בגין הנעה במחדל) 1)(א(54' ש הרשיע את הנאשם גם בעבירה על פי ס"ביהמ. מכוח מחדל

ל של חברה בורסאית מכר לחברת "כבעל שליטה ומנכ,  לכך שרותםהמידע המהותי התייחס". מהותי"מידע 

ח כספי "כמות גדולה של מניות החברה בלי שגילה לרוכשת כי לאחר השלמת העסקה יתפרסם דו" ולותגמ"

ההרשעה סמכה על כך כי די באי הגילוי מצד רותם . המראה הפסדים וירידה ברווחים בהשוואה לשנה הקודמת

גזרים עם צד  הנכנס לחוזה נבעל שליטה, כאמור. אסורה" הנעה"על מנת להקים הטעיה במחדל המהווים 

 לצד השני הרי העלים עובדה מהותית ויכול להיות מורשע במידע ולא גילה עובדת היותו בעל שליטה, כלשהו

אותו בעל . בהכרח בעיקר מבחינת היסוד הנפשילעיל מתקיימים האמורים אולם לא כל התנאים . לפי סעיף זה

 מרמה מישהו או מעלים מידע  לכך שהואמודעלא בטוח שהיה ,  לגדר את עצמוים על מנתנה נגזרשליטה שק

                                                
  )עניין ואקנין: להלן (642) 2(ד נ"פ, י"מ' ואקנין נ 5052/95פ "ע 107
-יולי, ו"התשמ-תמוז, ירושלים" (ח ועדת החקירה לעניין ויסות מניות הבנקים"ערות והצעות לבדיקת דוה", ח ועדת מינטקוביץ"דו 108

 6מ " בע21הערה , )1986
  424) 6(לג, דינים מחוזי, 'עיני ואח. מ.י' י נ"מ 92/97) א"ת(פ "ת 109
 654שם ואקנין  110
  502) 4(ד נג"פ, י"מ' זילברמן נ 1027/94פ "ע 111
   59) 8(דינים  מחוזי לב, י"מ' רותם נ 70066/00) א"ת(פ "ע112
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היא היו מודעים לכך שהפעולה כן  , Perry-Mylanבמקרה, ספציפית.  הרי עניין זה אינו מובן מאליוממנו

  .שהן לרוב לגיטימיות מבחינתם, מטרותיהם לעכלל קוני הנגזרים זאת לגבי  להכליל  אולם לא ניתן ,אסורה

היסוד העובדתי של . רלוונטית לעניינינועשויה להיות  בניירות ערך 113גם החלופה השנייה של עבירת התרמית

קיומן של דרכי תרמית , על שער נייר הערך והשני" השפעה"קיומה של , האחד. עבירה זו מורכב משני רכיבים

 העליון אימץ גישה מרחיבה ללשון העמומה של הוראת ראוי לציין כי בית המשפט. אותה השפעהלשם יצירת 

ועל בסיס ניסיון חיים המצטבר מרחיבה ומשכללת את , הנעה ממקרה למקרה, גישה אינדוקטיבית "- חוק זו

  . עשויים לשלול את פליליות מעשיושל הנאשם מניע או מטרה לגיטימיים  אולם עדיין 114"תפיסותיה העקרוניות

יר המניה כחלק  להשפיע על מחצריך בעל השליטה, ע" בני להגדרת התרמיתכדי להיכנס, לפי לשון החוק

,  או מכר חוזה עתידיPut קנה אופציות אם בעל השליטה, לדוגמה. טרטגיות נגזריםויח מאסוממטרותיו להר

במידה והיה פאסיבי .  סעיף זהיתפס במסגרתהוא י,  ליצור לעצמו רווחהמניה על מנתופעל להוריד את מחיר 

כמו כן במקרים בהם בעל .  לגביו את הסעיףלא נוכל ליישם, נפילת מחיר המניהכלומר לא פעל כדי למנוע 

כלומר ,  על מחיר המניהלהשפיע אדיש למחיר המניה ופועל לטובת אינטרסים שלו אבל לא על מנת השליטה

 Perry-Mylanלדוגמא במקרה .  את הסעיףיהיה קשה ליישם,  של פעולתואיותוצאת לותנודת מחיר היא רק 

יל נוכל להפעייתכן כי  ,לסיכום. Mylan שווי מניות  שמטרתה הורדת פעולהKingלא הייתה הפעולה של קניית 

ת יאופציאם יש בידו לדוגמה ( ערך המניה רק במקרים בהם פעל בעל השליטה באופן אקטיבי להעלאתסעיף זה 

Call ( או להוריד אותה) במקרה אופציית,Putחוזה עתידי או מכירה ב - Short (על מנת להרוויח מכך.  

משקיע שנפגע מתרמית . ע"גבלת עד מאוד על פי חוק ניע מו"ה האזרחית בשל עבירת התרמית בניזכות התביע

הפרת חובה חקוקה או , 115 עוולת התרמית בפקודת הנזיקין–בניירות ערך יוכל להסתייע בשלוש הוראות דין 

) גורם העוולה(מכוונת לעוולה המתבצעת בין אדם מסוים עוולת התרמית . עילת ההטעיה במסגרת דיני חוזים

 .הדורשת הוכחת כוונה כיסוד נפשיעוולת התרמית אף . ולא ציבור בלתי מסוים) הניזוק(לבין אדם מסוים אחר 

בגין תרמית במידה ולא ידע שהצד  קונה האופציה -יכול לתבוע את בעל השליטה , לדוגמהכותב האופציה 

, אם היה מודע לכך כותב האופציה.  המניההשפעה על מחירמידע והקונה את האופציה הוא בעל שליטה בעל 

במקרה בו , לדוגמה. ) בהרבהפרמיה גבוההתמורת תמחור של או מסכים  (לא היה נכנס לעסקהנראה ככל ה

הפרש ב יוערך המניה יורד עקב פעולותיו בחברה אזאסטרטגיית צילינדר  מגן על עצמו באמצעות בעל השליטה

 ל נכון"הנ.  המרכיבה את הצילינדרPut - היתיאופצופציות ישא כותב יר המימוש של האבין ערך מניותיו למח

בעל היותו  את דבר לגלות  תביעה זו על בעל השליטהכדי לנטרל אפשרות.  אחריםנגזרסוג של כל גבי  לגם

  .יםלצד המוכר את הנגזרשליטה בחברה 

 התאמות לא פשוטות על מנת האולם נציין כי היא מצריכ, 116עילת ההטעיהלא נרחיב לגבי במסגרת עבודה זו 

כאשר במקרה זה הוראת החוק (הפרת חובה חקוקה לגבי . 117ע"מקרה המסוים של תרמית בנייישמה בל

אחת הבעיות ביישום עוולה זו היא הצורך להוכיח כי המחוקק אכן התכוון . )ע" לחוק ני54' שהופרה היא ס

  . להעניק הגנה וסעד אזרחי בגין הפרת הוראת החוק האמורה

                                                
 ע "לחוק ני) 2)(א(54ראה סעיף , השפעה בתרמית 113
 657שם ואקנין  114
  )ז"פקנ: להלן] (נוסח חדש[ לפקודת הנזיקין56סעיף  115
 )חלק כללי( לחוק החוזים 15' ס 116
 721שם עדיני  117
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  הצעות למנגנוני הגנה .8
השיטה .  בעל השליטהנגזרים על ידימסחר ב  שלנגד ניצול לרעהכאפשריות בפרק זה נדון בשתי שיטות הגנה 

מסתכלת על הבעיה דרך משקפי  ,ההשנייהשיטה . כליים עקרונות כלססת עלתבמפשוטה ליישום ו, הראשונה

ם צירוף גיתכן . ד אפקטיבי לבעיהומאוה פיתרון מהוהיא   אולםליישוםיותר  קשה זושיטה . הממשל התאגידי

  .ליתאהגנה מקסימשל שתי השיטות יחדיו במטרה להשיג 

  השיטה הכלכלית 8.1
מעוניין הוא גורם כלכלי הכשכל צד , הסכם כלכלי בין שני צדדיםבגדר עסקת הנגזרים במקרה הרגיל הינה 

 סהרי אחרת אין לו אינטרס להיכנש סקה מהעחירוויבעסקה סבור כי כל צד . ח להרווילקחת סיכון על מנת

'  ואילו אדם בהמניהכן הוא קונה אופציה לקניית על ערך מניה עשוי לעלות וחושב כי ' אדם א ,לדוגמה. לעסקה

לפי חישוביו הפרמיה שיקבל . קטןבערכה כסיכוי המניה תעלה הסיכוי כי שמכר לו את האופציה מעריך את 

ת אלו חישובי הסתברויו. מתוחלת ההפסד עקב מימוש אפשרי של האופציהגבוה יותר , בגין מכירת האופציה

  .  לעסקהצד השניזה שיש לאין לשום צד השפעה או ידע מעבר למבוססות על ההנחה הבסיסית על פיה 

 מכר את 'צד ב. אינו בעל שליטה' ב וצד בעל שליטה בחברה הוא לעסקת הנגזרים'  צד א,במקרה בו אנו דנים

מקום בו .  השליטה בפרמיה שאותה חישב על סמך התנהגות צפויה של המניה כגורם בלתי תלוי לבעליםהנגזר

הרי ,  בעת כניסתו לעסקהים הנגזרשאינה ידועה למוכר,  השפעה כלשהי על מחיר המניהיםיש לקונה הנגזר

כלל ן בידי מידע שאייש השליטה כאשר בידי בעל  אם ,לדוגמה. חישוב ההסתברויות שביצע האחרון אינו תקף

מוכר האופציה   אזי, על המניה והוא קונה אופציה,ות עקב עסקה עתידיתערך המניה עשוי לעל על פיו ,הציבור

 סיכוי גבוה שאכן ערך המניה יעלה נויש, במקרה זה.  מוכן למכור את האופציה בפרמיה נמוכהשאינו מודע לכך

מגדר את עצמו כנגד ירידה אפשרית בערך המניה  אם בעל השליטהגם . וכותב האופציה יפסיד את כספוכצפוי 

 ולאחר מכן פועל נגד החברה עת הוא מוגן בפני Put קונה אופציית בעל השליטהכאשר , לדוגמה. העניין דומה

  . שישא בתוצאות פעולותיו של בעל השליטה הוא Put -מוכר ה,  פעולתותוצאות

העניין מצריך את התערבות . חוסר שקיפותמדדים וסימטריה בין הצ- נגרמת מאי, במקרה זה, עיההב, אם כך

למרות , שכן. על מנת שתיפטר הבעיהחוק ה על פי )חובת גילוי ודיווח (נגרום לשקיפות מספיק כי. המחוקק

שה לעסקה עם בעל השליטה יעשיכנס בכל זאת גורם ,  בין הצדדים בעיית חוסר הסימטריהשעדיין נשאר עם

כנראה בהתאם הפרמיה תעלה . פרמיה מתאימהלל את חוסר הסימטריה בזאת באופן מודע כאשר הוא משק

  .בעל השליטההעסקה ללא כדאית עבור עד כדי הפיכת 

ההסכם  (יםאת הנגזראינו לא מי שמכר  Perryשל הנפגע מפעולותיה , Perry-Mylan ממקרה נלמדכפי ש

שכן צריך לקבל את האינפורמציה האחרון הוא זה ש. לחברת הברוקרים Short - אלא מי שמכר את ה) העתידי

לפני , מצד הקונהמוצע להטיל חובת דיווח , לסיכום.  מניות לגוף הקשור בהסכם עם בעל השליטה"מלווה"הוא 

 בעל שליטה בחברה או גוף הקשור ים אודות היות קונה הנגזריםכלפי הצד המוכר נגזר, הכניסה לחוזה הנגזרים

  . ה בחברבקשר עסקי כלשהו עם בעל השליטה

  שיטת הוטו 8.2
במקום הגישה . בפרקים הקודמים דנו בהרחבה בבעיית הניתוק בין זכויות ההצבעה לזכויות הכלכליות

נציע כיוון , עילה של קניית קולות אסורהלפי תביעה  וגוררת  אסורה"קניית קולות" בעיה זו כהמקובלת הרואה

 לצד שגם לו יש אינטרס במניות אופן חלקיבזכות השליטה למעשה אמורה לעבור , 6.3כפי שדנו בפרק . שונה

על מנת לשמור על  ,לדוגמה.  לאחרון וטו לממש על ידי הקניית זכותאת זאת ניתן. וזה הנגזריםעקב ח
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  על כל הצבעה שיצביע בעלזכות וטו יש לתת לו ,לבעל שליטה בחברהPut ית י אופצהאינטרסים של מוכר

 ניתן זכות וטו על ההצבעה מכח מניות ,Short - שמכר מניות במי שהלווה מניות ללצד , באותו אופן. השליטה

 לשרשור של חוזי עה יוצמדשרשור של זכויות הוטו או זכויות ההצב . במידה והלווה הוא בעל שליטה האל

  .  קניית אופציות מצד שלישיתב האופציה יכול להגן על עצמו באמצעותהרי גם כו. )אופציה על אופציה (אופציה

לא בהכרח פותרת היא  אך  מצד בעל השליטהפעולה אקטיבית פוגעניתטו האמורה לעיל יכול שתמנע זכות הו

 לדעתנו מתן, למרות זאת. היא בעיתיתמצד בעל השליטה ) אדישות(סיבית אגישה פ שהרי עדיין ,את כל הבעיה

 CALLוכר אופציית  זכות וטו לממתן.  לבעיהולא זכות וטו מהווה פתרון מרחיק לכתזכות הצבעה אקטיבית 

פעולה שהיא לטובת מוכר זה יפסיד מעליית ערך המנייה מבחינתו הוא ייתן וטו על . לעומת זאת היא בעייתית

  .ניות האחריםהחברה ובעלי המ

  

 נכנסה להסכם אליו ניתן אפקטיבית Perry-Mylan. Perry על מקרה  לעילניישם כעת את ההגנות שמנינו

עובר לצמיתות  Perry זכות ההצבעה הצמוד למניות שבבעלותלכן . כירת המניותחוזה עתידי למל אכלהתייחס 

 כלומר הלוותה Short, -  חברת הברוקרים מכרה את המניות ב,אולם. בעלת החוזה העתידי, לחברת הברוקרים

רידת המפסיד מיאכן הוא ווה המניות זכות וטו משום ש למלתינתן, אותו הצגנו בפרק זהקרון  יי העעל פ. מניות

 שיוכל לשקול את טיב ההחלטות יש לתת לו את כל המידע הדרוש כך, בתור שכזה. Perryערך המניות שבידי 

לבצע )  במקרה זהחברת הברוקרים( מבעל השליטה במניות המתקבלות בחברה ויוכל במקרה הצורך למנוע

  . לות המזיקה לערך המניותפעי

,  הם אוסף גדול של משקיעיםהנגזרים קוני או מקרים כותביברוב הכיוון שמ ישיםתמיד הרעיון האמור אינו 

 משתמשי הנגזרים שאינם בעלי  שייצג את מטעם הרשות למנות נציגיש, במקרה זה. 'בנקים וכד, קרנות גידור

המידע כך ולשמור על סודיות ,  המידע הרלוונטי הדרוש לבעל השליטהנציג זה אמור לקבל לידיו את כל. שליטה

 לנציג המייצג את הציבור בחברה נציג זה מקביל המהותו. פציה מזדמןדע רגיש לכל קונה אומישלא יופץ 

 יש צורך בדיווח על כניסת שיוכל הנציג לפעולעל מנת . אמוראת הוטו ההנציג יוכל להטיל . הנסחרת בבורסה

  . רים דיווח זה חיוני גם לציבור ולבעלי המניות האח- לחוזי נגזרים במניותיהם שליטההבעלי 

  סיכום . 8
מעלה סוגיות כבדות משקל בתחום הממשל התאגידי וכן בחברה שליטה הבעל מסחר בנגזרים על ידי הראנו כי 

יתכן . יות אחריםמנהבעלי די פעולות בניגוד לטובת החברה או טובת לא תקינות עד כפותח פתח להתנהגויות 

אך , בשימוש בנגזריםמצד הבעל השליטה  אין כוונה רעה ) המקריםאפילו ברובאולי (שבמקרים רבים 

אמנם מספר המקרים שהגיעו . הסיכונים מחייבים התייחסות רצינית של המחוקק ושל הרשות לניירות ערך

אין בכך כדי להעיד על היקף התופעה שכן מרבית המקרים בהם אך , לפתחו של בית המשפט הוא מצומצם

של  ם עליה במקריצפויה, כמו כן. לא דווחאף רה לא התגלה ומצד בעלי השליטה בחב לרעה בנגזרים בוצע ניצול

העלות הנמוכה ,  עקב הגידול הכללי בנפח המסחר בנגזרים, בשנים הבאותשימוש בנגזרים על ידי בעלי שליטה

  .ומגוון הכלים והגופים העוסקים בכך

יסתם לחוזי כנברה בעת בחעניין חובת דיווח מצד בעלי אין של הסוגיה מביא לידי מסקנה כי משפטי ניתוח 

  .  כלים נוספים לפתרון הבעיה הוצעובמסגרת עבודה זו. מחייב תיקון של החוק ה עניין-נגזרים במניות החברה 


